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RESUMO 

Esta dissertação intitulada O corpo em revista: mídia, corpo masculino e modos de 

subjetivação objetiva descrever/interpretar nos enunciados presentes na revista “Men‟s 

Health”, os modos de subjetivação dos sujeitos frente aos discursos da mídia sobre o corpo 

masculino. Para isso, partimos dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha 

francesa, tomando o gesto interdisciplinar desta disciplina em seus diálogos com o campo dos 

estudos culturais e da comunicação social. Como concebemos a mídia como um dispositivo 

de fabricação de subjetividades, recorremos às contribuições de Foucault a esta disciplina, 

principalmente nas considerações que esse estudioso apresenta para a análise do sujeito em 

sua relação com o saber e o poder. O corpus de nossa pesquisa se constitui de discursos sobre 

o corpo masculino materializados na revista Men‟s Health referentes aos anos de 2006 a 2009. 

Para tratamento do corpus adotamos como dispositivo analítico a noção de trajeto temático 

proposta por Guilhaumou e Maldidier (1997) e em nossa pesquisa definimos o trajeto de 

leitura “corpo e saúde” por meio do qual traçamos a leitura dos enunciados. Análise 

empreendida mostrou que há um jogo de verdades articulado por essa revista que a faz atuar 

na constituição do sujeito masculino contemporâneo, sobretudo na sua relação com o corpo. 

Observamos, ainda, que a Men‟s Health atua na construção de uma estética de si do sujeito 

masculino, constituindo práticas discursivas com foco no saber da medicina e da estética. 

Trata-se de práticas discursivas inseridas em um contexto histórico marcado por relações de 

forças que se mobilizam no bojo da biossociabilidade. Com base no conceito de 

biossociabilidade, constatamos que a revista em estudo materializa práticas discursivas em 

torno do corpo que incentivam o sujeito na busca do corpo perfeito e sempre jovem. Tais 

práticas caracterizam uma bio-ascese contemporânea que converge para uma espécie de 

enquadramento normativo produzido pela Men‟s Health no desejo de instituir uma 

homogeneidade corporal dos sujeitos. O resultado disso é a produção de modos de 

subjetivação sob efeitos de certo “conformismo” e “submissão”. Nossa análise pôde ainda 

verificar que a construção ética resultante de todo esse processo de subjetivação do sujeito 

masculino na atualidade, mediante formas de biossociabilidade, incide numa perspectiva 

diferenciada da construção ética estudada por Foucault (2005b) na Antiguidade Grega, pois se 

antes se tratava de formas alternativas, de resistência, que resultavam em uma estética da 

existência, a partir de certa liberdade; na contemporaneidade, e isso foi constatado na análise 

dos discursos da Men‟s Health, emerge uma bio-ascese corporal, ressentida de uma 

cientificidade que provoca um assujeitamento e um disciplinamento marcados por um 

narcisismo conformista e por atitudes apolíticas. 

.   

 

 

Palavras-chave: Mídia, Discurso, Corpo, Biossociabilidade, Modo de Subjetivação. 
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ABSTRACT 
 

This dissertation entitled The body review: media, male body and modes of subjectivity aims 

to describe / interpret the statements present in the magazine Men's Health, "the 

subjectification of individuals facing the media discourses about the male body. For this, we 

assume the theoretical analysis of French Discourse, taking the gesture of this 

interdisciplinary course in its dialogues with the field of cultural studies and media. We 

conceive the media as a device for manufacturing subjectivities, we use the contributions of 

Foucault to this discipline, especially in consideration that this student has to analyze the 

subject in its relation to knowledge and power. The body of our research is to discourse on the 

male body materialized in Men's Health magazine for the years 2006 to 2009. For treatment 

of the corpus we adopted as the analytical concept of the thematic path proposed by 

Guilhaumou and MALDIDIER (1997) and in our research we define the path to reading 

"body and health" through which we draw the reading of the statements. Analysis has shown 

that there is a set of truths articulated by this magazine that makes it act in the constitution of 

the contemporary male subject, particularly in relation to the body. We also observed that the 

Men's Health operates in the construction of an aesthetic of another male subject, constituting 

discursive practices with a focus on knowledge of medicine and aesthetics. It is discursive 

practices embedded in a historical context marked by power relationships that are mobilized 

in the midst of biosocial . Based on the concept of biosocial, we find that the revised study 

materializes discursive practices around the body that encourage the individual in search of 

the perfect body and always young. These practices characterize a bio-contemporary 

asceticism which converges to a kind of normative framework produced by Men's Health in 

the desire to establish a uniform body of subjects. The result is the production of modes of 

subjectivity under the influence of conformism and submission. Our analysis might also 

check that the ethical construction resulting from this process of subjectification of the male 

subject at the present time, by ways of biosocial, focuses on a different perspective of ethical 

construction studied by Foucault (2005b) in ancient Greek, because before it was alternative 

forms of resistance, which resulted in an aesthetics of existence, from a certain freedom, in 

contemporary times, and that's been found in the analysis of speech in Men's Health, emerges 

from a bio-ascetic body, resentful of a scientific character that causes a subjection and 

disciplining one marked by narcissism and conformist attitudes apolitical.  

 

 

 

 

Keywords: Media, Discourse, Body, biosocial, mode of subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Considerando a Linguística como uma ciência que no processo de sua 

investigação centra-se cada vez mais em questões de ordem discursiva, em aproximidades 

com o social, com o histórico e com o político, a presente dissertação propõe discutir sobre os 

modos de subjetivação presentes na mídia contemporânea, com foco no discurso sobre o 

corpo masculino.  

Neste sentido, ao querer tratar dos modos de subjetivação, tal razão perpassa a 

efervescência desse tema, na busca de explicação sobre como nos constituímos como sujeito. 

Essa questão há muito vem sendo abordada tanto dentro, como fora da academia, pois nos 

últimos anos, a literatura dedicada ao trabalho com questões que envolvem a subjetividade 

está bastante em evidência em vários campos do saber como na Antropologia, na Sociologia, 

na Filosofia, na Psicologia Social entre outros e bem como, no campo da Linguística 

contemporânea, especialmente nos trabalhos realizados pela Análise do Discurso de linha 

francesa. 

A temática sobre como se produz o sujeito vem sendo conduzida de maneira 

diversa, conforme as delimitações sugeridas ao objeto a partir dos enfoques desses campos do 

saber. Porém, a necessidade de se problematizar sobre o sujeito no mirante desses campos, 

encontra convergência mediante o delinear desse novo tempo em que a tecnologia e a mídia 

têm papel determinante nas relações sociais que constituem os sujeitos. 

Deste modo, essa nova ordem social, na qual somos cotidianamente conduzidos 

pela intervenção da mídia atuando de forma direta sob nossos corpos, discursivizando os 

nossos modos de ser, de existir, coloca-se em pauta o desafio de olharmos para nós mesmos 

na tentativa de explicar quem somos e como nos constituímos. A incerteza de quem somos 

torna-se, portanto, ponto de reflexão entre muitos estudos das ciências sociais especificamente 

como os da linguagem e do sujeito. 

Assim, essa questão da subjetivação, também se delineia ao horizonte dos saberes 

linguísticos contemporâneos, presente em sua agenda, estabelecendo assim diálogos com 

outros campos, precisamente na articulação entre o discurso, a história e os efeitos de 

memória, pois, é no tecido da linguagem que encontramos, entre os fios precisos de sua 
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constituição, o fazer histórico do sujeito que, no tear desses fios se significa no retalho da 

memória. 

A constituição do sujeito dentro da prática da linguagem se realiza mediante 

processos discursivos, que encontram no discurso o fazer de um sujeito histórico ali atuante e 

elaborador de si, produzido por algumas técnicas subjacentes a essas práticas discursivas. São 

as práticas discursivas que constituem os sujeitos, elaborando assim os modos de 

subjetivação. Assim sendo, esse trabalho investigativo, partirá da prática discursiva de uma 

revista a serviço da mídia contemporânea, lançando olhar sobre a discursivização do corpo. 

A discussão sobre o corpo encontra sua pertinência nesse trabalho por concebê-lo 

como um acontecimento discursivo que se inscreve na pós-modernidade como um dado, 

atravessado por relações de forças saber/poder, implicando assim num objeto, possível de 

investigação no campo do discurso. 

O corpo em sua discursivização não deve ser confundido como um material, de 

ordem puramente físico biológico, mas como produto das práticas discursivas. O corpo é 

então, efeito de sentidos que reflete a história do cotidiano de toda uma política que o envolve 

a partir da posição que esse ocupa no jogo das práticas discursivas. 

Assim sendo, é sobre o discurso do corpo, que operacionalizaremos na análise, no 

sentido de, a partir desse, descrever/interpretar os processos discursivos de subjetivação do 

sujeito masculino na contemporaneidade através da mídia impressa, revista Men‟s Health. 

A opção pelo corpo masculino dar-se, justamente pela freqüência com que estão a 

discursivizá-lo na mídia contemporânea, estampando em páginas impressas em letras, cores e 

formas, políticas de controles desse corpo. O que implica no reconhecimento de novos 

dispositivos, ao qual o corpo masculino sofre o efeito de um mercado que agora mais do que 

nunca quer explorá-lo. 

O que será que está na base dessa produção epistêmica? Quais elementos 

históricos estão imbricados no regulamentar da produção do saber sobre o corpo masculino 

nessa contemporaneidade, dada essa prática discursiva? Toda essa prática da revista sobre o 

corpo masculino incide em modos de subjetivação, ou seja, a revista nessa relação elabora 

técnicas de constituição do sujeito. 

Nesta perspectiva, faremos uso da revista Men‟s Health como suporte de texto, 

buscando então a partir desse material, analisar os discursos sobre o corpo masculino, no 

intuito de investigar os modos de subjetivação presentes na revista e os efeitos de sentido 

inscritos na produção de uma estética da existência. 
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Deste modo, abordaremos tal problemática na articulação teórica metodológica da 

Análise do Discurso de linha francesa em seus diálogos com e a partir dos domínios 

foucaultianos. Essas retomadas e reflexões, a partir desses diálogos, são de suma importância 

para efetivação desse trabalho, pois nos guiamos pela indagação foucaultiana, de querer 

entender, no contexto da contemporaneidade quem somos nós? Aqui especificamente o sujeito 

masculino produzido pela Men‟s Health, atuando sobre o corpo como discurso objeto. 

O caráter da pesquisa então se firma no quadro de uma operação teórica 

metodológica da arquegenealogia abordada por Foucault, no qual reconhecendo o valor do 

arquivo existente sobre a discursivização do corpo masculino, nos deteremos ao domínio da 

revista Men‟s Health, selecionando as edições correspondentes aos anos de 2006 a 2009. Esse 

período trata-se do período de existência da revista em sua publicação brasileira, até o 

momento da realização de nossa pesquisa. 

Ainda sob efeito metodológico, seguiremos o trajeto temático “corpo e saúde” ao 

qual nos possibilitará reconhecer no espaço produzido por este, uma certa configuração de 

textos, que em articulação pelos acontecimentos discursivos, operam na 

constituição/reformulação dos dizeres sobre o corpo masculino no momento atual. Assim, ao 

tomar as revistas em seu interior, partimos de algumas matérias produzidas durante o recorte 

temporal de sua circulação (2006 a 2009), guiadas por razões de seu pertencimento ao trajeto 

temático.  

No que concerne à organização desse trabalho investigativo, o mesmo será 

distribuído em cinco capítulos. No primeiro capítulo, intitulado: Aspectos metodológicos da 

pesquisa - apresentamos todo o procedimento metodológico realizado para a pesquisa, 

considerando suas bases teóricas, dada às articulações entre o campo da AD e as contribuições 

foucaultianas. Neste espaço abordamos a natureza que assume o corpo nessa discussão 

teórica; os objetivos da pesquisa; como se configura o nosso objeto a partir dos sentidos na 

revista abordando a formação dos objetos que ali se encontram e por último, a demonstração 

do corpus de nosso trabalho. 

 O segundo: Discurso e práticas discursivas como objeto de investigação – o 

campo da Análise do Discurso – AD -, abordamos sobre o campo teórico da pesquisa, que se 

filia a Análise do Discurso de linha francesa, levando em consideração suas nuanças e 

rupturas consolidadas a diálogos fecundos na constituição de sua natureza interdisciplinar. 

Além disso, apontamos alguns dispositivos teórico-analíticos desenvolvidos nesse campo e 

suas positividades na articulação com a mídia na produção do sujeito contemporâneo. 
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O terceiro capítulo: A constituição do sujeito: da arquegenealogia à estética da 

existência, objetivamos discutir e refletir sobre os domínios (arqueológico, genealógico e 

ético) que fundamentam a produção teórica metodológica de Foucault, entendendo como de 

grande relevância para os estudos do discurso, e aqui em específico, quanto à proposta de 

abordagem da constituição do sujeito. Assim sendo, o trabalho busca se inscrever dentro da 

perspectiva teórico-metodológica da arquegenealogia, implicando assim, numa articulação 

entre esses domínios foucaultianos, a partir das práticas discursivas. 

O quarto capítulo aborda: Histórias do corpo nos contornos do discurso tem por 

finalidade abordar todo um processo de discursivização do corpo construído pelas tramas da 

história, buscando assim situá-lo quanto às posições que esse vem ocupando nessas 

estratégias de relação saber/poder. Como procedimento didático norteador dessa proposta, 

focaremos a inscrição do corpo disciplinado ao corpo controlado pelo bio-

poder/biossociabilidade. Neste ínterim, apontando sempre para a relação entre discurso e 

memória.  

E por fim, no último capítulo discutiremos ainda: O corpo em revista: mídia, 

corpo masculino e modos de subjetivação, realizamos a análise da revista Men‟s Health, 

partindo da inscrição de sentidos que essa prática articula sobre o corpo masculino e mais 

precisamente nos modos de subjetivação que dela deriva, ao uso das técnicas de si. Com essa 

intenção, percorreremos o trajeto do corpo e saúde, buscando o constituir desse numa relação 

que perpassa sempre a ordem do discurso, seja em nome da saúde, seja em nome de uma 

estética. E por fim, esclarecer as políticas que se deslizam sobre o corpo masculino como 

efeito de uma relação social discursiva, povoada de dizeres e silenciamentos. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

1.1 Que corpo é esse? O corpo discursivizado 

 

O corpo está no centro do mundo, nódulo utópico a partir do qual penso, sonho, me 

comunico. O corpo, como a Cidade de Deus, não tem lugar, e é de lá que se irradiam 

todos os lugares possíveis (FOUCAULT, 1966) 

 

É deste não lugar, de lugares possíveis, o corpo, que nos deixamos guiar, pelas 

trilhas descontínuas dos sentidos, observando atravessamentos da história, em direção a sua 

inscrição nas discursividades de uma época. Partindo desses deslizamentos que nos conduz a 

uma historicidade do corpo, aqui o compreendemos, como diz Milanez (2008, p. 129)  

 

 

não [...] encarado em seu aspecto anatômico, físico ou bioquímico, isto é, não é o 

corpo de carne e osso que está em evidência, mas a relação que se estabelece entre 

sua própria materialidade e sua maneira de estar no mundo corporal, fazendo 

emergir um sujeito que não é absoluto, que não tem uma substância, mas que cuja 

forma é marcada pela dispersão e pela pluralidade. 

 

 

O corpo que nos interessa trata-se do corpo como sendo algo construído 

discursivamente ao longo do tempo, em suas irrupções históricas, sob efeitos das relações de 

saber/poder que nele se marca pelas possíveis posições que esse assume no interior das 

práticas discursivas. Enfim, trata-se do corpo como um acontecimento discursivo, a inscrever 

modos de subjetivação oriundos das relações de forças que o atravessam historicamente. O 

que implica ser interessante, mesmo que de maneira superficial, adentrar nessa historicidade 

sobre o corpo. Assim, compreendendo o corpo como um construto histórico, talvez seja 

possível situá-lo num tempo e num espaço a ser considerado para efeito de sua significação. 

Como fio condutor para essa discussão lançamos a indagação: o que é o corpo? 
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Inquietos ao propósito dessa questão, recorremos primeiramente ao dicionário 

Aurélio, no sentido de ancorar algumas inscrições de significado quanto a questão. Nesse 

intuito, encontramos algumas definições:  

 

 

1. A substância física de cada homem ou animal. 2. Restr. Cadáver. 3. Restr. A 

parte do organismo humano e animal formada pelo tórax e pelo abdomem. 4. A 

parte central ou principal (de um edifício, de um veículo etc.). 5. Qualquer objeto 

material caracterizado por suas propriedades físicas. 6. Edit. Tamanho do caráter ou 

do tipo. 7. Fig. Grupo de pessoas consideradas como unidade ou como conjunto 

organizado. 8. Fig. A parte principal de uma idéia, de uma doutrina, de um texto. 

(FERREIRA 2000, p. 187)     

 

 

Diante das definições apresentadas por Ferreira, observamos que de maneira geral 

está voltada para uma definição de corpo como algo físico, material, biológico. O que implica 

em fortes influências do pensamento cartesiano, muito difundido na cultura ocidental 

moderna. Mas em que consiste esse pensamento cartesiano? 

A filosofia cartesiana tem como pensamento vigente a concepção do homem em 

conseqüência de uma dualidade: corpo x espírito, ou seja, o homem consiste em duas 

diferentes substâncias: uma imaterial concebida pela mente, entendido como possuído de uma 

alma, e a outra substância dada à matéria. Tais substâncias são tomadas totalmente 

independentes uma da outra. É o que conhecemos pelo dualismo. 

Neste sentido, o corpo toma forma apenas de um ente físico, biológico, 

materializado no limite de um ser biologizante, com efeito, de ser essa a fronteira última do 

indivíduo. O indivíduo fecha-se ao casulo de uma pele formatada pelo discurso da ciência, 

ancorada pela medicina, presa a uma individualidade do ser.  

Posteriormente, ressurge sob extensão desse pensamento os ideais iluministas que 

trazem ao cenário social a perspectiva do ar da modernidade legitimada por esse discurso da 

ciência, ignorando os valores religiosos, e afirmando o valor da matéria em si. 

Essa abordagem moderna em que o corpo e o indivíduo limitam-se ao biológico é 

bastante focada no início da revolução industrial, nascente do forte desenvolvimento urbano, 

início da sociedade capitalista, depreendendo assim das concepções medievais que até então 

entrava em crise. Com o advento do capitalismo, em confronto com a Idade Média, o corpo 

passa a sair do sacrossanto, dado como divinizado, e passa a ser manipulado pela ciência 

positivista, e torna-se assim, objeto do conhecimento dentro de algumas áreas do saber, uma 

espécie de anatomia política. Essa posição assumida quanto ao corpo, como objeto de estudo, 
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possibilitou a circulação de vários saberes que o colocou como foco de muitas discussões, 

entre elas está a biologia (cf. FOUCAULT 1999). 

A aplicação de vários conhecimentos ao corpo possibilitou maiores descobertas, 

principalmente dentro do contexto do capitalismo, pois o corpo sai de uma discursividade do 

intocável, do divino, sobre influência da religião na Idade Média, e passa a ser manipulado, 

estudado, disciplinado na sociedade capitalista que cria novo modo de atuar sobre o corpo, 

pois segundo Foucault (2004, p. 80) 

 

 “O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 

consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, 

no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista.” 

 

No capitalismo, o corpo é compreendido segundo Foucault (2004), como 

dispositivo de disciplinamento gerenciado sob os efeitos dessa nova ordem do discurso, da 

sociedade capitalista, que estabelece uma nova maneira de nos olharmos e de sermos vistos 

enquanto corpo vivo, disciplinado.  

Assim, com o surgimento do corpo, no início do século XVIII, (com a 

preocupação dos jovens se masturbarem por exemplo) surge com ele um novo dispositivo de 

poder que até então, volta-se para disciplinamento do próprio corpo. O corpo é disciplinado, 

vigiado e punido em relação ao uso que se faz dele no campo do prazer. 

Esse efeito discursivo sobre o corpo efetivado pelo capitalismo advém de toda uma 

prática com valores legitimados num ideal racionalista, de cientificidade.  A ordem do 

capitalismo centra-se então numa ordem legitimada pelos discursos científicos, racional e 

moderno ao qual o corpo, inserido nesse novo construto sócio cultural, toma novos contornos, 

e adquire novas cores na pintura do cotidiano. O que implica em novas maneiras de se viver e 

experienciar esses corpos nas práticas do dia-a-dia de uma sociedade disciplinar.  

É no foco do corpo como mirante de um organismo vivo que inspira vida que se 

realizam relações de saber/poder oriundas de sistemas de sociedade que criam dispositivos de 

poder a atuarem sobre o corpo quer seja ao concebê-lo como corpo-máquina ou anatomia-

política ao qual advêm do capitalismo operando com dispositivo de um poder puramente 

disciplinar, ou do corpo-espécie com a introdução do liberalismo ampliando a um 

desdobramento do poder, com a biopolítica no controle dos corpos. 

Há sempre uma nova ordem do discurso do corpo a se aplicar com um conjunto de 

novas regras que também emergem nesse processo de constituição dessa prática discursiva, 
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gerando assim novos sujeitos, a expressar novos corpos. Essa atividade resulta de todo um 

conjunto de saber/poder que se articula num dado momento histórico. 

Na dinamicidade da história, o corpo no movimento de seus sentidos, se configura 

já no século XX, sob uma nova maneira ao responder aos efeitos não só de disciplinamento, 

mas de estimulação e controle, pois a sua vivência sexual já não experimenta tantas 

repressões, recolhimento do corpo, mas ao contrário, é totalmente estimulado, instigado a uma 

constante exposição. Como bem revela Foucault (2004, p. 147) “Como resposta à revolta do 

corpo, encontramos um novo investimento que não tem mais a forma de controle repressão, 

mas de controle estimulação, fique nu, mas seja magro, bonito e bronzeado!”. 

Neste sentido, ao abordar esse novo investimento ao corpo, Foucault (2004), já 

sinalizava para sua inscrição na e para a contemporaneidade, pois nesse contexto visa-se um 

corpo apresentável, desejante, mas não livre, pois se o corpo foge a um período de 

disciplinamento pela repressão, considerando os dispositivos de poder do século XVIII, nessa 

nova ordem do discurso, ele se insere no construto de uma moral pautada em princípios de 

um prazer puramente individual e único.  

Deste modo, o corpo sofre os efeitos dessa ordem se modelando a uma forma 

produzida como a de um corpo perfeito, desejante aos olhos do sujeito do desejo. E nesse 

jogo, a mídia, como instituição da contemporaneidade, acata essas aspirações do corpo 

desejante do sujeito de desejo e negocia, legitima essas vontades de verdade a partir desse 

cotidiano de fabricação dos corpos. 

Vale, portanto, ressaltar que essa negociação de sentidos pela mídia, toma como 

mirante alguns lugares de poder na elaboração desses saberes sobre o corpo, pois a ciência 

emergida nesses últimos séculos tem papel fundamental nesse processo de reconfiguração, da 

categoria corpo a uma estética que o fabrica a partir de técnicas que o engendram. 

Olhar para o corpo no modo vazado do século XX e início do nosso século, 

implica olhar um novo corpo a ser desenhado sobre diversas cores, a partir dos pincéis usados 

pelos campos dos saberes que se articulam na aquarela do cotidiano dos indivíduos. O 

redesenhar do corpo nesse processo parte da história diária desses indivíduos ao mesmo 

tempo em que o transforma de maneira bastante profunda. O corpo então emerge sempre 

como um acontecimento na irrupção histórica do fazer diário dos individuos. 

O corpo, pois como um acontecimento discursivo, implica dizer ser ele um campo 

onde se converge e se diverge relações de saber/poder que no instante em que dele se emana, 

volta-se a ele num descontínuo efeito de ora objetivá-lo, ora subjetivá-lo. O corpo é então, 
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efeito de sentidos que reflete a história do cotidiano de toda uma política que o envolve no 

jogo das práticas discursivas. 

Pensar no corpo como produto de práticas discursivas significa tê-lo como objeto 

privilegiado de gestação de toda uma atividade discursiva histórica que encontra ali no fazer 

do corpo, o corpo de suas atuações. 

O corpo assim toma forma histórica e assume como vestimenta, os efeitos de 

sentido que dali possam derivar. O corpo é, portanto, efeito de sentido, dadas às relações de 

poder/saber que o atravessam. E são esses atravessamentos que tecem o corpo, que o levam a 

assumir posições que desenhadas, pelas relações de forças, da produção de verdades pelo 

poder, fabricam seus desejos, sonhos, e utopias,enfim, o cotidiano de uma história do ser que, 

parecendo singular, se dispersa no descontínuo processo de sua discursividade. 

Com isso, o corpo revela certa regularidade que o transforma em discurso-objeto, e 

é na emergência de sua singularidade, formatada nas páginas da revista, que nos aventuramos, 

nos movimentos dispersos como efeito das relações de poder, a seguir caminhos de uma 

investigação possível a esse campo. O corpo torna-se material onde se inscrevem efeitos de 

sentido por onde se pode observar efeitos da relação saber/poder na constituição do sujeito. 

Corpo e sujeito estão totalmente imbricados nos processos discursivos. Se por um lado o 

corpo tem seus contornos pelos discursos que dele emerge, ou seja, é acontecimento 

discursivo, por outro lado é no configurar desse contorno do corpo que se materializa e que se 

apreende o sujeito em sua constituição como produto de práticas discursivas. 

Considerando essa relação corpo-sujeito, é que tomamos como foco neste trabalho 

o corpo masculino.  Esta opção se justifica pelo fato de o corpo masculino estar presente cada 

vez mais na mídia, como pauta de discussões, conforme a agenda desse novo século, em que 

se busca refletir os papéis sociais que esse assume, a partir do fazer/dizer das práticas 

discursivas que fornecem elementos para descrição/interpretação do processo de subjetivação 

que encontra o espaço da mídia como lócus de produção de subjetividades masculinas. 

Se olharmos para toda uma produção midiática ao longo do tempo, e até aos dias 

atuais, observamos que a mídia atua de forma muito massiva no agir do corpo feminino 

inscrevendo nesse, modos de existir, pois são muitas as produções midiáticas que abordam o 

corpo feminino marcado sobre histórias de um cotidiano social que reflete relações de 

saber/poder que concorrem para esse acontecimento. 

Hoje, portanto, já se evidencia cada vez mais produção de revistas com foco no 

masculino, direcionando políticas de corpo (caso da Men‟s Health) como acontecimentos 

discursivos que em sua irrupção histórica atuam na elaboração de um corpo-sujeito masculino 
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contemporâneo. Esse redirecionamento de foco que incide sobre o sujeito masculino nos 

motiva a pensar que práticas discursivas se desenvolvem nesse campo, no sentido de 

questionarmos tal emergência discursiva, pois, se o corpo antes era discursivizado a uma 

ordem do discurso de um padrão de beleza direcionado ao feminino, nessas últimas décadas o 

corpo masculino passa também e cada vez mais, a ser alvo dessa tendência do 

embelezamento, dos cuidados e higienização do corpo, ditando, regulamentando o ser de um 

corpo masculino. 

O que está na base dessa produção e que elementos históricos arregimentam-na? É  

essa a questão que mobiliza a investigação desse trabalho. Para respondê-la, outras se fazem 

necessárias: como a mídia produz esse corpo-sujeito masculino na contemporaneidade?  Que 

estratégias de saber/poder são ativadas na construção do discurso sobre o corpo masculino 

dado esse dispositivo da mídia na contemporaneidade? Quais as técnicas, cuidados de si são 

negociadas pela revista Men‟s health na produção desse sujeito?  E como os sujeitos se 

constituem na criação de uma estética de existência, a partir dessa prática discursiva da revista 

Men‟s Health? 

Nesta perspectiva como discutido mais adiante, faremos uso da revista Men‟s 

Health como suporte de textos midiáticos, buscando então a partir desse material, analisar os 

discursos sobre o corpo masculino, no intuito de investigar os modos de subjetivação 

presentes e os efeitos de sentido inscritos na produção de uma estética da existência. 

Para isso, abordaremos tal problemática na articulação teórico-metodológica da 

Análise do Discurso de linha francesa e seu diálogo com os domínios foucaultianos
1
. A 

inquietação de Foucault, em buscar entender a constituição do sujeito na contemporaneidade e 

que parte da questão quem somos nós, será guia para descrição/interpretação do sujeito 

masculino contemporâneo produzido na e pela revista, tomando o corpo como discurso-

objeto. 

 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

Geral: 

Descrever/interpretar, nos enunciados presentes na revista “Men‟s Health”, os modos de 

subjetivações do sujeito frente aos discursos da mídia sobre o corpo masculino. 

                                                           

1
 Ser-Saber; Ser-Poder; Ser-Consigo (Ver mais detalhe no capítulo 3 dessa dissertação) 
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Específicos: 

• Relacionar as práticas ascéticas de sujeitos contemporâneos com os discursos sobre o 

corpo produzidos pela revista.  

• Analisar a biossociabilidade como prática recorrente da mídia na produção do sujeito 

da atualidade. 

• Sistematizar as regularidades na produção discursiva sobre o corpo masculino 

presentes na revista Mens Health. 

 

1.3 Um corpo sempre em curso 

Com olhos nos movimentos de sentidos que até então focam possibilidades 

inesgotáveis de negociação com nossa própria condição de existência, com nossos desejos, 

com os ecos descontínuos de um tempo construído pelas páginas coloridas da Men‟s Health, 

nos indagamos sobre os contornos vários que delineiam o corpo masculino nesse jogo 

discursivo a qual se inscreve esse suporte de textos que é essa revista, tendo-a como prática 

discursiva  com grandes efeitos de subjetivação.  

Por esses deslizamentos, percursos, enveredamentos dos corpos, a fim de segui-lo 

na descoberta de nós mesmos, no propósito, até então, de responder ao trajeto de sentidos que 

trilham o caminhar da história do corpo masculino nos movimentos interpretativos 

mobilizados pela Men‟s Health na constituição do sujeito masculino contemporâneo, 

seguiremos a trilha metodológica da arquegenealogia
2
 foucaultiana por entendermos ser 

metodologicamente a postura mais coerente a ser tomada tendo em vista todos esses 

movimentos discursivos que mobilizam o corpo em suas significações e subjetivação.   

 Essa postura arquegenealógica, se firma pela precisão com que os domínios 

foucaultianos metodologicamente se configuram, viabilizando assim a articulação sempre 

possível mediante o enunciado como acontecimento que rompe e formata a barreira do tempo 

em unidades definidas, em objetos materializados, corporificados. Partimos, pois, da 

singularidade do enunciado, de sua emergência enquanto acontecimento discursivo. Para essa 

empreitada, tomamos o corpo como acontecimento discursivo produzido na/pela revista 

Men‟s Health, o que implica em uma irrupção histórica. 

                                                           

2
 Trata-se de uma perspectiva que concebe os domínios foucaultianos em articulação com uma “ontologia do 

presente”. 
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Através do método da arquegenealogia, somos, no tecer do fio condutor dos 

efeitos de sentidos instaurados por determinadas práticas discursivas, oriundas dessa revista, 

capazes de (re)construir articulações/relações necessárias na composição de um construto 

histórico interpretativo sobre o corpo. É a partir das práticas discursivas que constituímos e 

determinamos nossos objetos, e não o inverso (cf. Foucault 2007). Assim, o corpo objeto se 

constitui mediante as práticas discursivas que o engendram pela ordem discursiva da própria 

revista. 

Assim sendo, a Men‟s Health impressa como suporte de textos, implica aqui num 

domínio de práticas discursivas que em suas atividades constrói um mosaico de materiais 

outros que entre letras, cores, imagens, contornam o movimento incessante entre o discurso e 

a história na impressão de corpos masculinos, bem como de seu modo de ser. 

É, portanto, motivado por esse movimento de ir e vir seguindo sempre o fio que se 

constrói entre o discurso e a história, que olhamos para esse material impresso na revista, não 

nos limitando apenas ao interno de suas construções gráficas, mas partindo dessa 

materialidade a lançar vôos nas possibilidades dos sentidos que se encontram ancorados em 

uma teia de sistemas que articula outros sistemas nessa genealogia, ou seja, outros textos, 

tantos verbais como não verbais, que se recuperam pelo fio do intradiscurso em sua 

articulação com o interdiscurso mobilizado pela memória discursiva. Deste modo, não nos 

limitamos apenas a Men‟s Health em si, mas buscamos construir uma genealogia sobre o 

corpo como objeto discursivo dentro dessa produção midiática a partir do arquivo existente. 

Considerando o discurso em sua materialidade sempre em diálogo com a memória 

discursiva que o constitui, operamos com efeito metodológico nesse trabalho ao focarmos o 

funcionamento discursivo das imagens, com a noção de intericonicidade abordada por 

Courtine (2005, apud MILANEZ, 2006, p. 96) 

 

 

O que eu quis fazer ao introduzir a noção de intericonicidade foi sublinhar ao 

mesmo tempo os caracteres discursivos da iconicidade, isto quer dizer que eu pensei 

que mais que um modelo de língua, era um modelo do discurso que precisava fazer 

referência à imagem. Pareceu-me, nas pesquisas que eu conduzi antes sobre o 

discurso com, em colaboração e depois de Michel Pêcheux, que a noção de memória 

discursiva que eu introduzi tinha por natureza o poder de dar conta ao mesmo tempo 

da teoria e da metodologia. Eu me explico. Parece-me que a idéia de memória 

discursiva, aquela em que não há texto, não há discurso que não sejam 

interpretáveis, compreensíveis sem referências a uma tal memória, diria a mesma 

coisa de uma imagem. Toda imagem se inscreve em uma cultura visual e essa 

cultura visual supõe a existência para o indivíduo de uma memória visual, de uma 
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memória das imagens. Toda imagem tem um eco. Essa memória das imagens se 

chama a história das imagens vistas, mas isso poderia ser também a memória das 

imagens sugeridas pela percepção exterior de uma imagem. Portanto, a noção de 

intericonicidade é uma noção complexa, porque ela supõe a relação de uma imagem 

externa, mas também interna. As imagens de lembranças, as imagens de memória, as 

imagens de impressão visual armazenadas pelo indivíduo. Imagens que nos façam 

ressurgir outras imagens, mesmo que essas imagens sejam apenas vistas ou 

simplesmente imaginadas. O que me parece importante, é que isso coloca a questão 

do corpo bem no centro da análise.  

 

 

Nesta perspectiva, considerando nosso trabalho, pressupõe partir da singularidade 

do corpo masculino como enunciado e deixar-se deslizar pelos fios que tecem a rede da 

história num descontínuo movimento de interpretação dada ao papel da memória no vagar 

pela dispersão, irrupção histórica que determinado acontecimento como o do corpo aqui nos 

proporciona quer seja materializado pelo verbal como pelo não verbal. O corpo sempre em 

curso pelos movimentos de sua historicidade. 

A análise, dentro dessa idéia, permite então acenar-se como um gesto 

interpretativo nascente de vários nós que a materialidade apresenta na rede de discursos, 

apontando-se assim, vários fios outros, que tecem a malha do que é histórico numa 

dinamicidade de (re)atualização, descontinuidade de um discurso dado. Essa (re) atualização 

de determinado dizer é constitutiva da natureza do próprio discurso pela força do enunciado, 

por estar então esse “dotado, enfim, de uma materialidade repetível” (FOUCAULT 2007, p. 

122).  

Há nesse processo escolhas que se fazem no repertório discursivo de uma 

regularidade necessária dada determinadas relações de forças que se fazem presentes na 

construção desse dizer. Todo dito, leva consigo marcas de um já-dito (cf. FOUCAULT 2007), 

o que implica em tratarmos a linguagem como um artefato histórico discursivo que não se 

esgota num primeiro momento de seu dizer, ou seja, o dito não se esgota naquele momento do 

dizer, mas instaura com ele uma novidade que transcende o tempo próprio desse dizer, ao qual 

podemos articulá-lo na relação presente, passado e até futuro, por outros dizeres antes ditos, 

ou que estão por vir. Aqui se encontra o fio condutor de todo procedimento arquegenealógico, 

bem pontuado por Foucault: porque esse enunciado e não outro em seu lugar? 

Seguindo as trilhas dessa indagação, chegamos a entender que um dos 

procedimentos a ser usado na busca de possíveis respostas, é apreender o discurso como 

acontecimento que se instaura numa singularidade carregada de dispersões que se dilui nas 
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margens do tempo sendo, portanto, possível seu retorno, sua reformulação e até seu 

esquecimento. Há uma configuração espacial do acontecimento do enunciado dada sua função 

enunciativa
3
 no seio de toda uma atividade histórica que o condiciona e que o constitui 

enquanto acontecimento. Somente nesse espaço é possível encontrar jogos de relações que 

nascem de forma articulada sejam entre enunciados, grupos de enunciados e acontecimentos 

de uma outra ordem (cf. FOUCAULT, 2007 ) 

Considerando essa dimensão articuladora de sentidos que emergem mediante um 

acontecimento discursivo, cabe também ressaltar, que por questões didáticas, faremos um 

recorte do domínio, no caso particular, da revista Men‟s Health, o que não implica ser esse 

recorte, um por limite definitivo de relações de sentidos possíveis, mas como estratégica 

didática, no sentido de configurar um campo inicial capaz de nos fornecer algumas 

proximidades de sentido, que até então, possibilitará o reconhecimento de algumas relações 

pertinentes. 

A proposta então se firma desde já num gesto de interpretação que ao lançar 

olhares oblíquos ao material impresso na revista “Men‟s Health”, devemos, nesse jogo 

interpretativo, mobilizar os fios que tecem nossos corpos discursivos, e no reconstruir de 

nossas memórias, desvelar no trajeto temático que nos guia, entre os silêncios e as muitas 

vozes que ecoam nessa prática discursiva, “os começos sempre solenes”, ir ao encontro do 

„novo‟ dizer a partir do já-dito, validando assim o estudo interpretativo de maneira a realizar 

uma arquegenealogia dos corpos previamente inscritos numa materialidade temporária. 

A perspectiva descritiva/interpretativa oriunda de começos sempre relativos que se 

delineia no âmago dessa dissertação, não se firma, pois, na ilusão de uma origem do discurso, 

como manual de uma ordem linear a ser seguida na busca de um sentido único, verdadeiro, 

mas se projeta sobre efeitos de descontinuidades, que se engendram em leituras múltiplas, 

quantos forem as possibilidades dadas ao acontecimento discursivo, pois é somente 

vislumbrando os efeitos de sentidos que se deslocam no atravessamento da história no 

discurso, que se torna possível apreender leituras que constituem e nos constitui como corpos 

inacabados, sempre em movimento na dança do tempo que se compreende entre passado, 

presente e futuro; enfim, corpo sempre em curso.  

                                                           

3
 Embora Foucault não apresente uma definição da função enunciativa, partimos de algumas características por 

ele assinaladas quanto ao enunciado. Ver tópico 3.1, dessa dissertação: O domínio da arqueologia: saber \poder 

no discurso  
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É sob essa ótica que procuraremos olhar as materialidades que se fazem presentes 

na tessitura do corpo masculino na revista que, sob letras, cores e formas diversas, enquadram 

nossos desejos e modelam nossos corpos sempre em curso com a historicidade que pinta 

nosso dia-a-dia com as cores diversas da aquarela cultural. 

 

 

1.4 O desenhar do corpo nas páginas da Men‟s Health: um molde vazado pela 

contemporaneidade  

 

Os corpos impressos nas páginas da revista de maneira geral parecem revelar 

unidades para a construção de significações, o que exige do analista de discurso estabelecer 

alguns sistemas necessários para lançar vôos na dispersão que tal prática emerge, ou seja, 

procuraremos com base nessa unidade de sentido, criar parâmetros que nos permitam 

selecionar objetos dessa prática indo ao encontro da descontinuidade que ela aciona.  Há, 

portanto, uma ordem do discurso na qual a revista se inscreve, formatando-a ao desejo de uma 

unidade, instaurando o corpo masculino como acontecimento singular. 

Dessa forma, tomamos a revista Men‟s Health, como um suporte de textos que 

opera um movimento constante de diálogos entre enunciados da mídia e outros de diversos 

campos de saberes (a medicina, o esporte etc.), que são evocados pela memória discursiva na 

própria construção dos corpos que ali se marcam, se desenham. É, portanto, desse lugar de 

memória que articula enunciados outros que trilhamos nosso trajeto temático
4
 no movimento 

dos sentidos do corpo. Assim, para procedermos a leitura do corpus definimos o seguinte 

trajeto temático:  corpo e saúde.  

O propósito desse trajeto temático se justifica pela forte recorrência nos discursos 

sobre o corpo produzidos pela Men‟s Health como efeito da biossociabilidade
5
. Desta forma, 

                                                           

4 Tido como “um conjunto de configurações textuais que, de um acontecimento a outro, articula os temas e opera 

o “novo na repetição” (GUILHAUMOU E ALDIDIER, 1986, p. 45) apud texto da Gregolin: Formação 

discursiva, redes de memória e trajetos Sociais de sentido: mídia e produção de identidades.  

 

 

5 Trata-se de uma forma de sociabilidade na contemporaneidade citada por Ortega (2005) a partir de critérios 

como: saúde, performances corporais, longevidade etc. 
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ele nos conduzirá a um feixe de textos que se agregam mediante relações de sentidos 

regularizadas no interior da temática definida.  

 Trabalhamos metodologicamente com a noção de arquivo
6
, o que nos subsidiará 

na relação dos enunciados da revista com o interdiscurso com os quais eles estabelecem uma 

relação dialogal.  Como a recorrência ao arquivo não pode ser exaustiva, visto que não damos 

conta de sua abrangência (cf. FOUCUALT, 2007), faremos alguns recortes sob efeito do 

trajeto temático. Não se trata, portanto, de um trabalho valorativo da revista Men‟s Health ou 

de querer realizar um estudo comparativo a outras revistas, mas sim, descrever e interpretar as 

práticas discursivas dessa revista, na produção de discursos sobre o corpo masculino. 

Partimos do pressuposto de que há uma produção discursiva sobre o corpo 

masculino pela mídia, e aqui, singularizada pela Men‟s Health que, ao se materializar, deixa 

entre formas, cores e imagens, pistas que se configuram em estratégias possíveis de serem 

investigadas e reconhecidas nesse processo que instaura possíveis modos de constituição do 

sujeito.  

 Para procedermos à análise dos processos de subjetivação, centramo-nos no jogo 

discursivo que entrelaça o discurso da vida e a vida no discurso. É, portanto, com foco no 

trajeto corpo e saúde que trilharemos os movimentos do corpo no corpo da revista, para 

encontrar as regularidades na construção das subjetividades.  

A natureza precisa das matérias as quais selecionamos para nossa análise, não 

resulta apenas numa estética, num gosto, numa beleza que encantasse nossos olhos, mas sim, 

na existência de elementos que, dispersos na teia do discurso, encontram na história de nosso 

cotidiano razões de uma cumplicidade necessárias para fazer sentido. Para tanto, nos 

debruçamos sobre os retalhos de uma memória sempre em movimento numa descontinuidade 

histórica que encontra na materialidade da revista fragmentos de discursos, que compõem o 

quebra-cabeça da vida cotidiana na construção de nossos corpos subjetivados.  

No rumo dessas discursividades que costuram histórias cotidianas de sujeitos e 

que se configuram no corpo tematizado em diferentes gêneros midiáticos, e diante de toda 

uma extensão do arquivo sobre o corpo masculino na contemporaneidade, partimos do 

discurso institucional da revista Men‟s Health, numa temporalidade de 2006 a 2009 que, ao 

                                                           

6  Maiores esclarecimento no capítulo 2 dessa dissertação, item: 2. 5  Nas múltiplas produções discursivas: 

gestos de leituras acenam para uma história social dos textos é preciso trilhar caminhos - A noção de 

arquivo/trajeto temático. 
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abordar o corpo como objeto, o inscreve como acontecimento discursivo. Neste sentido, 

buscamos então, mediante os textos institucionais dessa prática discursiva, a história social 

desses textos que se inscrevem na ordem do arquivo, que por sua vez, rege a emergência dos 

enunciados estabelecendo relações, regulamentação que permitem formar e transformar esses 

enunciados. 

 

 

1.5 Nas páginas da Men‟s Health pinta-se o objeto de nossa análise 

 

Considerando que as práticas discursivas formam os objetos, buscamos 

caracterizar nosso campo discursivo, ou seja, essa positividade
7
 midiática que se constitui pela 

maneira como tais objetos se formam no interior de sua constituição. Para tal especificação 

recorremos a Foucault (2007) quando se refere à formação dos objetos e estabelece os 

elementos de formação de um campo discursivo, quais sejam: superfície de emergência, 

instância de delimitação e as grades de especificação. 

Nesta perspectiva, nossa instância de delimitação
8
 (FOUCUALT, 2007), é Men‟s 

Health, ou seja, é esse lugar que caracteriza a própria revista, que delimita um domínio 

específico para falar dos objetos de que trata. Tal lugar dá à revista uma legitimidade do dizer, 

o que lhe garante credibilidade junto aos leitores. Assim, a instância de delimitação nos 

impõe um limite que controla o dizer, que o configura, determinando que se diga de um modo 

e não de outro e que elege determinados enunciados, operando a exclusão de outros.  

Deste modo, devemos então conceber a revista como uma instituição social que se 

configura como domínio específico, com autoridade e legitimidade sobre os dizeres que ali 

são produzidos. Trata-se assim, de um lugar que tem autoridade para falar dos objetos que ali 

se formam, exercendo credibilidade junto aos seus usuários, sujeitos leitores.  

Assim, não podemos perder de vista, esse lugar limite, mirante dos dizeres sobre o 

corpo masculino que é a Men‟s Health.  Um olhar sobre suas páginas, deixa entrever que essa 

                                                           

7 As positividades são aqui compreendidas conforme perspectiva foucaultiana como o solo sobre o qual se 

constroem proposições, se faz descrições, verificações, teorias, enfim, solo ao qual se formam os objetos do 

discurso.   

 

8
 Seria necessário descrever, além disso, instâncias de delimitação: a medicina [...] instância superior que, na 

sociedade, distingue, designa, nomeia e instaura [...] objeto. (FOUCAULT 2007, p. 47) 
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revista se inscreve como prática discursiva que produz discursos influenciados por 

interdiscursos da biossociabilidade, pois sua produção materializa formas de interação do 

sistema econômico vigente com os avanços tecnológicos, bem como, com o campo da 

medicina em especial. 

Além disso, essa produção midiática assume seu interesse direcionado a um 

público privado, usando em suas estratégias de venda e consumo, os mesmos critérios que 

marcam a biossociabilidade assinalada por Ortega (2005, p. 153) 

 

 

Segundo critérios de saúde, performances do corpo, doenças específicas, 

longevidade, etc. Criam-se novos critérios de mérito e reconhecimento, novos 

valores, com base em regras higiênicas, regimes de ocupação de tempo, criação de 

modelos ideais de sujeito baseado no desempenho físico. As ações individuais 

passam a ser dirigidas com o objetivo de obter melhor forma física, mais 

longevidade, prolongamento da juventude, etc. Na biossociabilidade todo o 

vocabulário médico-fiscalista baseado em constantes biológicas, taxas de colesterol, 

tonos muscular, desempenho físico, capacidade aeróbica populariza-se e adquire 

uma conotação „quase moral‟, fornecendo os critérios de avaliação individual. Ao 

mesmo tempo todas as atividades sociais, lúdicas, religiosa, esportivas, sexuais são 

ressignificadas como práticas de saúde.  

 

 

Nesta perspectiva a revista que analisamos se inscreve nesta forma de 

sociabilidade descrita pela biossociabilidade, pois seu próprio nome “Men‟s Health”, tradução 

“saúde do homem”, implica em se tratar de assuntos, questões ligadas à saúde, em específico 

à saúde do homem contemporâneo. Ao abordar essa temática da saúde, toda e qualquer 

atividade social, esportiva, sexual etc. produzidas no interior dessa revista, são direcionadas 

como práticas de saúde. Ela representa bem a moralidade da saúde, ou seja, a “healthism 

[que] é a ideologia, a forma que a medicalização adquire na biossociabilidade” (ORTEGA, 

2005, p. 154) 

É, portanto, dessa produção midiática, desse lugar social, instância de delimitação 

que adentramos na análise, reconhecendo sempre suas regularizações aos dizeres quanto ao 

objeto corpo, tendo-o como peça de uma contemporaneidade, de uma “história do presente”. 

A revista Men‟s Health, se nos apresenta como dispositivo de poder sobre o sujeito masculino 

e o seu corpo, pois agrupa em suas páginas, um conjunto de saberes ordenados em sua 

constituição, por meio dos quais é possível estabelecer algumas relações, que podem ser 
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descritas, a partir das regularidades discursivas que determina o que pode e o que deve ser 

dito, como também o que não pode e não deve ser dito. 

Nessa empreitada, temos como superfícies de emergência
9
 algumas matérias da 

revista. Assim, é somente sobre essas matérias que encontramos os discursos sobre corpo 

masculino que aparecerem na revista, como acontecimento singular e que incidem em 

processos de significação e de interpretação, bem como se tornam possíveis de descrição.  

E, por último, ainda a partir das matérias selecionadas, e mais especificamente dos 

objetos ali descritos, analisamos suas grades de especificação
10

. O objetivo dessa 

especificação consiste em especificar os objetos descritos, com base em alguns critérios no 

tocante às relações possíveis de semelhanças ou de diferenças, considerando os diversos 

campos dos saberes que circulam e produzem tais objetos; como também observar suas 

relações com os aspectos sociais, econômicos, enfim, de toda uma historicidade que segmenta 

os discursos da revista sobre o corpo masculino. Consideramos que a análise das relações 

encontradas nas práticas discursivas da revista sobre o sujeito masculino e seu corpo, não se 

esgota na percepção, descrição delas mesmas, mas sim, na possibilidade de se refletir porque 

essas relações e não outras em seu lugar. O que motivou tais escolhas? Por que esse discurso 

sobre o corpo?  

Nesse jogo de relações, olhamos para os silenciamentos e aparecimentos, seguindo 

os fios da rede do discurso que se costuram no imbricamento do saber/poder, a fim de  

compreendermos a emergência de enunciados sobre o corpo e suas determinações históricas e, 

sob esse solo positivo, entender as técnicas dos cuidados de si que coexistem na construção do 

sujeito moral.  

No tocante ao processo discursivo que configura nosso corpus, buscaremos a partir 

dele, a unidade do discurso, que se constrói pelos próprios objetos ali presentes, dada suas 

relações de dispersões e singularidades. Assim, são esses objetos, unidades de análise, 

mediante suas relações, que evidenciam a existência da própria prática discursiva. Há uma 

                                                           

9
 Seria preciso inicialmente demarcar as superfícies primeiras de sua emergência: mostrar onde pode surgir, para 

que possam, em seguida, ser designadas e analisadas [...] Essas superfícies de emergência não são as mesmas nas 

diferentes sociedades, em diferentes épocas e nas diferentes formas de discurso. (FOUCAULT 2007, p. 46). O 

que implica configurar o lugar material intradiscursivo marcado primeiramente na superfície textual. 

 

 

10
 Analisar finalmente as grades de especificação: trata-se do sistema segundo os quais separamos, opomos, 

associamos, reagrupamos, classificamos, derivamos, uma das outras. [...] (FOUCAULT 2007, p. 47) 
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ligação entre os objetos, unidades de análise, e a prática discursiva que no mesmo instante que 

os articulam a uma unidade discursiva, mostra que tal unidade só se realiza pela 

descontinuidade que lhe é histórica. Partindo desse princípio, observamos que tais relações 

não são internas ao discurso em si, mas que encontram no leito da história sua dinamicidade, 

fazendo assim com que o discurso se torne uma prática (cf. FOUCAULT, 2007).  

Considerando, pois, que é a prática discursiva que cria os objetos, olharmos para 

superfície de emergência da revista, para analisar, em sua materialidade, a inscrição da 

exterioridade na produção de sentidos sobre o corpo.  

A revista deve ser olhada como um reflexo corporal de nossos desejos de sujeito 

desejantes, como uma construção discursiva que negocia sentidos, a partir desses desejos 

nossos, de ser e se fazer sujeito masculino na contemporaneidade. Há no processo de 

elaboração desse nosso objeto resultante das práticas discursivas que o encerram, um 

descontínuo saber-poder que se dilui no tempo de vontades de verdades construídas com base 

em nosso cotidiano. 

A revista Men‟s Health, deve aqui ser entendida como uma colcha de retalhos em 

que se costuram histórias de nosso dia-a-dia tecida por relações de um saber e poder que 

dentro de um processo de produção e circulação de sentidos, instaura realidades vivenciais 

por sujeitos envolvidos nessas teias discursivas e que costuram, modos de ser sujeito 

masculino na contemporaneidade em sua relação com o corpo. Para isso, reconhecemos 

algumas técnicas de poder que atuam nesse processo em nossos corpos, em nosso ser como 

proposição para um melhor agenciamento, governamentalidade no jogo estratégico do sujeito 

entre ele e o poder. 

Na configuração desse espaço estabelecemos um conjunto de categorias sobre as 

quais trabalhamos, relacionando os dizeres dessa produção midiática como uma produção de 

linguagem que se materializa numa relação entre estrutura e acontecimento, língua e história, 

discurso e memória discursiva. Trata-se de uma construção de um tipo de sintaxe da mídia
11

 

impressa pela revista que tem em sua organização efeitos de prática de subjetivação.  

O esquema de análise se constrói então, considerando toda materialidade 

discursiva, a partir do enunciado como acontecimento, compreendendo os três eixos que 

                                                           

11
 Esse termo é aplicado em nosso trabalho se reportando a mídia impressa (revista) tendo em vista o texto: O 

dispositivo pedagógico da Mídia: modos de educar na (e pela) TV de Rosa Ficher (2002) ao qual a autora o 

utiliza para análise da e na TV. 
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movimentam a ontologia do presente
12

, conforme o pensamento foucaultiano em seus 

domínios Ser/saber; Ser/poder e Ser/si como nos apresenta alguns estudiosos Veiga-Neto 

(2004), Milanez (2004), entre outros. Deste modo, o foco está nos enunciados marcado 

singularmente em seu acontecimento, bem como, no reconhecer das relações de forças que se 

exercem nas positividades de nossa época.  

 

 

1.6 Corpos se fazendo corpus 

 

Selecionamos como corpus de investigação algumas matérias conforme 

apresentadas a seguir, publicadas pela revista no período de 2006 a 2009. Para esta seleção, 

adotamos como critério a discursivização do corpo pela revista que encerrava efeitos da 

biossociabilidade e propunha, a partir dessa forma de sociabilidade, modos de ser sujeito na 

atualidade na relação sujeito-corpo e as práticas ascéticas, inscrevendo-se assim em nosso 

trajeto temático. 

Para efetivar a análise do corpus definimos os seguintes procedimentos, como 

forma de melhor organizar a análise: Inicialmente criamos um título geral contemplando o 

nosso trajeto temático: “A Men‟s Health na discursivização do corpo masculino e a saúde: 

uma prática de disciplinamento e controle em tempos de biossociabilidade”. Sob essa 

perspectiva abordamos arquegenealogicamente o corpo discursivizado pela revista como e a 

partir de relações de saber/poder que em sua força maior se constitui como práticas de 

disciplinamento e controle oriundas de dispositivos midiáticos, que em articulação com outros 

saberes, entre eles, e em especial o da medicina e do consumo em nome da saúde, age de 

forma direta sobre o corpo, colocando sobre ele o preceito de e para se constituir como sujeito 

em tempos de contemporaneidade.  

Seguindo nosso trajeto temático, criamos alguns subtópicos que dele se deriva, 

como forma de melhor didatizar as relações existentes mediante práticas discursivas que 

constituem o sujeito masculino nos discursos do corpo apresentado pela Men‟s Health.  

Deste modo, temos os seguintes subtópicos e as respectivas matérias para análise: 

“A Men‟s Health e suas peças de sentidos na construção do corpo masculino 

                                                           

12
 Ontologia do presente é concebida aqui como sendo uma ontologia crítica de nós mesmos a partir de um 

deslocamento da questão Kantiana “quem somos nós” para “que se passa por nós mesmo?” (cf. VEIGA-NETO 

2004)  
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contemporâneo”, ao qual observamos estrategicamente como a Men‟s Health constrói 

discursivamente o corpo como peça fundamental de seu inventário social em tempos de 

contemporaneidade. (Textos: “Você versão 2009” e “2007 Começa agora”); Em seguida, “O 

corpo construído no corpo da revista: uma fabricação negociada” ao qual percebemos um 

corpo modelo a ser colocado pela ordem do discurso midiático em jogo com toda uma relação 

de saberes, mediante jogos de verdades. (Textos: “Construa o corpo perfeito”); Logo após, 

temos: “Erguendo o corpo saudável na espetacularização do esporte” que reforça a 

construção, o erguer de um corpo forma, pelo discurso midiático, articulando saberes da 

medicina com o esporte convergindo ao saudável. (Texto: “Os 5 pilares do corpo em forma”); 

Já em “O corpo do sujeito desejante no espaço de desejo da revista: uma relação de 

saber/poder como estratégia discursiva” foca-se as estratégias discursivas da revista que 

busca negociar a partir do sujeito de desejo, o desejo de corpo que ilustra e procura colocar 

como consumo. (Texto: “O corpo que você quer”); Em seqüência temos: “O corpo no enredo 

da imortalidade: a torcida da mídia na corrida contra o tempo”, ao qual refletimos sobre a 

estratégia da imortalidade utilizada pela mídia, como efeito de uma relação de disciplina e 

controle que busca silenciar a finitude do corpo. (Textos: “treine para ser imortal”; “O 

Olimpo é logo ali” e “Some 101 anos na sua vida”); continuando temos: “O corpo montável 

pelo “desejo de si”, questões de saúde ou estética? aborda a prática discursiva dos usos de 

cosméticos e das cirurgias plásticas como mecanismos de cuidados de si provenientes de uma 

ordem que atravessam a contemporaneidade: questões de saúde ou de estética? (Textos: 

“Dobrando-se as evidências” e “De olho no futuro”). 

E por último temos: “No tecer do corpo pelos fios das páginas da men‟s health, o 

decifrar do sujeito de desejo na constituição de si” buscamos analisar a partir do “antes e 

depois”, como forma de ilustrar os cuidados com o corpo como práticas ascéticas 

contemporâneas que circulam nos discursos da Men‟s Health sob efeitos da biossociabilidade 

ao qual constitui o sujeito masculino contemporâneo. Temos como textos se fazendo corpus: 

“Disciplina absoluta” e “Tudo pela saúde”. O propósito de escolha desses textos entre tantos 

publicados nessa seção (2006 a 2009) se justifica pela atenção dada aos títulos por entrarem 

em forte consonância com toda a discussão proposta, e principalmente por percebermos a 

forte recorrência dos efeitos na constituição do sujeito que essas narrativas implicam dentro 

do controle e usos estratégicos da revista quanto ao discurso do corpo. 

Partindo, pois, desses entremeios de sentidos dispersos no trajeto temático corpo e 

saúde procuramos, no ínterim dessa construção discursiva, os espaços que se abrem para o 

preenchimento do sujeito masculino, a partir do discurso sobre o corpo na revista. Deste modo 
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a revista deve ser vista como um espelho a refletir a imagem do homem contemporâneo, 

agenciada em constantes negociações do sujeito do desejo e suas formas desejantes, o que 

implicou em atentar para as configurações e contornos dos corpos marcados pela vontade de 

verdade inscrita nos discursos da revista sobre o corpo masculino. 
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CAPÍTULO 2 

DISCURSO E PRÁTICAS DISCURSIVAS COMO OBJETO DE 

INVESTIGAÇÃO – O CAMPO DA ANÁLISE DO DISCURSO – AD 

 

 

 

O propósito desse capítulo consiste em apresentar com base nas contribuições de 

Pêcheux e Foucault, o campo da Análise do Discurso – AD de linha francesa, levando em 

consideração suas nuanças e rupturas consolidadas a diálogos fecundos na constituição de sua 

natureza interdisciplinar. 

Deste modo, é a partir dessa natureza interdisciplinar que esse campo teórico 

analítico torna-se pertinente na abordagem da nossa pesquisa, pois, uma vez que objetivamos 

analisar os modos de constituição dos sujeitos contemporâneos frente aos discursos sobre o 

corpo presentes na revista Men‟s Health, tal campo fornece elementos favoráveis ao nosso 

propósito de estudo, justamente por seus diálogos com os diversos campos do saber, que estão 

de certa forma imbricados nesse processo de constituição do sujeito masculino na 

contemporaneidade das práticas discursiva. Nesta perspectiva de abordagem do campo da 

AD, apontamos ainda alguns dispositivos teórico-analíticos desenvolvidos em seu interior.  

 

 

2.1 Uma paternidade miscigenada: algumas Filiações disciplinares 

 

A Análise do Discurso tem seu marco na história da Lingüística por volta da 

década de 1960, num contexto francês marcado por algumas rupturas, configurando-se como 

um procedimento metodológico, aplicado ao estudo de textos, mais precisamente a explicação 

desses numa perspectiva política. 

Essa tradição francesa dentro de uma prática escolar, desde já, prenunciava um 

trabalho de natureza interdisciplinar envolvendo pressupostos teóricos de alguns campos 

disciplinares, a saber: o materialismo histórico, a psicanálise, e a Linguística. (cf. ORLANDI, 

2006) 
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Esse caráter interdisciplinar por entremeio desses campos contribui muito para 

uma base conceitual da língua quanto aos seus aspectos sócio histórico discursivo. Tudo isso 

entrecruzado por uma teoria psicanalítica com foco nas questões da subjetividade, até então, 

não com fins de uma teoria de um sujeito centrado, mas no questionamento da subjetividade 

constituída pelo social, do que resultou numa abordagem de uma teoria não subjetiva do 

sujeito por parte da Análise do Discurso. 

 

 

2.2 Entre as metamorfoses do caminho há sempre um jeito novo de caminhar: As três fases da 

AD 

 

O construto teórico metodológico da AD perpassa, conforme suas implicações 

teóricas, algumas fases que se desenvolveu numa política epistemológica realizada por 

Pêcheux (1969) e mais precisamente em seus diálogos com outros estudiosos de outras áreas. 

As três fases desse projeto pecheutiano, revelam então as fases desse pensador. Ao 

abordarmos essas fases devemos entendê-la como uma maturação teórico-metodológica do 

próprio autor, como implicações das relações de forças que se imbricam na construção desse 

campo do saber que é a Análise do Discurso. 

Assim, a chamada primeira fase da AD (AD1), tem como marco inicial a obra do 

Pêcheux (1969) Análise automática do discurso. Inaugurando assim um projeto teórico 

metodológico estruturalista pós-saussureano, motivado por releituras de Saussure, 

problematizando o corte saussuriano (cf. FERNANDES 2007). 

Nesta fase embrionária da AD, como o próprio título da obra de Pêcheux sugere, 

trata-se de um construto teórico metodológico com propósito de analisar os discursos, e aqui 

especificamente políticos, a partir de um modelo de leitura, tomando esse corpus como 

fechado em si mesmo e que pode ser analisado linguisticamente dada uma maquinaria 

discursiva automática. 

O filósofo nesse período com fortes influências althusserianas compreende o 

discurso como essa maquinaria fechada que assujeita o sujeito do discurso, interpelando-o 

ideologicamente dentro da própria estrutura da língua tida como bloco homogêneo e estável. 

É nesse sentido que Pêcheux (1983a, p.311) diz que: 
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um processo de produção discursiva é concebido como uma máquina 

autodeterminada e fechada sobre si mesma, de tal modo que um sujeito-estrutura 

determina os sujeitos como produtores de seus discursos: os sujeitos acreditam que 

„utilizam‟ seus discursos quando na verdade são seus „servos‟ assujeitado, seus 

suportes. 

 

  

O sujeito então sofre os efeitos dessa maquinaria, sendo, portanto, assujeitado ao 

discurso que por sua vez, é algo fechado, que sofre diretamente os efeitos das condições de 

produção, sendo essas, condicionadas a uma ideologia dominante que encontra nesse espaço 

estruturado sua condição de existência. Pêcheux aplica esse procedimento de leitura dado à 

maquinaria, tendo em vista os discursos políticos, relacionados às lutas de classes, que estão 

imbricadas por uma ideologia dominante. 

Nesta fase então há uma homogeneidade no discurso dado sua natureza puramente 

ideológica. Observa-se a máquina estrutural fechada, enclausurando assim o discurso, 

centrado num sujeito, sob uma ordem das condições de produção, sendo essas, efeito de uma 

atuação ideológica particularizada à determinada classe social ao qual o sujeito se submete. 

O sujeito, portanto, nessa fase é um porta-voz da ideologia que o domina na 

realização do discurso, o que implica em achar-se fonte, dono de seu dizer (cf. FERNANDES, 

2007). O parâmetro dessa maquinaria reside então dentro de uma homogeneidade estruturante 

do próprio discurso e constitutiva do sujeito a efeito.  

Já na segunda fase (AD2), embora continue tendo como dispositivo analítico a 

maquinaria discursivo-estrutural, há nessa fase, um deslocamento teórico que de certa forma 

explode essa noção de máquina estrutural fechada em si, provocando um rompimento, uma 

abertura necessária dessa máquina, por manter relação com outras que entram no jogo da 

atividade discursiva. Nas palavras de Pêcheux (1969, p. 314) “começa a fazer explodir a 

noção de maquinaria estrutural fechada uma vez que o dispositivo da formação discursiva está 

em relação paradoxal com seu exterior”. 

Assim, esse dispositivo analítico da maquinaria discursivo-estrutural, na (AD1) 

entendida como homogênea, não consegue abordar todos os aspectos do objeto da análise do 

discurso, pois o discurso evidencia uma relação heterogênea em sua constituição exigindo 

assim estabelecer relações com outras e diferentes máquinas discursivas estruturais. 

Não há mais aqui um bloco homogêneo ideológico, de uma formação discursiva, 

fechada em si e que determina certas condições de produção do discurso, assujeitando, 

interpelando o sujeito, mas um conjunto de formações discursivas que abrem diálogos, 
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mantendo relação com um exterior. Essas relações implicam em relações de forças nem 

sempre iguais aos processos discursivos, como se pensava na (AD1), mas sim, de forças 

diversas conforme as formações aos quais os sujeitos estão submetidos. 

É nesta fase (AD2) que Pêcheux começa seus diálogos com Foucault. Pegando 

emprestado o conceito de Formação Discursiva (doravante FD), embora deslocando da teoria 

foucaultiana e enquadrando a sua teoria, apontando assim, como não sendo “um espaço 

estrutural fechado, mas sim estando invadida por outras formações discursivas sob forma de 

pré-construídos e de discursos transversos.” (FOUCAULT 2007, p. 314) 

A FD é, portanto, considerada nesse empréstimo, como não idêntica a si mesma, 

mas sempre aberta a outras FDs que estão imbricadas no processo de construção do discurso. 

Deste modo, esse processo das condições de produção dada a natureza das FDs, não é 

homogêneo, estável. Vale salientar que a existência da FD na primeira fase ainda estava 

condicionada a uma Formação Ideológica (FI). De acordo com Pêcheux (1997, p. 102) 

 

 

Fala-se-á de formação discursiva para caracterizar um elemento suscetível de 

intervir como força que confronta com outras forças, na conjuntura ideológica 

característica de uma formação social, num dado momento; cada formação 

ideológica constitui assim um complexo conjunto de atitudes e de representações 

que não são nem individuais, nem universais, mas se reportam mais ou menos 

diretamente a posições de classes em conflito, umas em relação a outras. 

  

 

Nesta ótica ainda da primeira fase a FI está ligada à existência das lutas de classes, 

que por intermédio da ideologia, se materializa no discurso dada a atuação das FDs que 

determinam o que pode e o que deve ser dito.  A efeito essa idéia não se sustenta mais na 

segunda fase. Pois a FD passa a ser entendida como sendo heterogênea, pois há sempre forças 

diversas a atravessar e constituir uma FD dada às formações sociais. Há nessa fase um 

movimento em direção à problematização da heterogeneidade, a presença de um Outro em 

direção ao interdiscurso. 

Porém, mesmo, considerando a heterogeneidade discursiva da FD, o sujeito na 

(AD2) ainda é tido como uno e inteiro e de tudo interpelado ideologicamente pela FD ao qual 

se identifica dentro da maquinaria discursivo-estrutural. 

Como se pode observar, o discurso deve ser olhado agora a partir das relações 

estabelecidas pelas formações discursivas diversas que o atravessam em seu processo de 
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construção, constituição. O que implica em não tê-lo mais como fechado em si, preso apenas 

a uma FD, não sendo essa também fechada em si, mas dentro dessa explosão que retoma FDs 

outras necessárias para sua análise, compreendendo-a como algo heterogêneo. 

Com o rompimento, explosão da maquinaria discursiva, tendo em vista a 

heterogeneidade do discurso do qual emergiu o conceito de FD, mais tarde percebeu-se que 

esse princípio da heterogeneidade presente no discurso não se limitava apenas a ele mesmo, 

mas se estendia também ao próprio sujeito do discurso. O sujeito do discurso é disperso qual 

o discurso que o engendra. 

A terceira fase (AD3) é marcada por algumas mudanças significativas que foram 

se delineando a partir de reflexões conduzidas pela dinâmica da história, pois Pêcheux num 

ato constante de releitura de seus próprios trabalhos, e em diálogos com outros estudiosos, 

consolidou rompimentos e agregações, reformulando o quadro epistemológico sob novos 

olhares ao estranho espelho da Análise do Discurso. 

Deste modo, ao colocar em discussão a heterogeneidade do discurso e 

consequentemente a do sujeito, criam-se espaços para maiores reformulações, rupturas e 

construção no campo da AD, provocando assim, uma retomada aos objetos, lugares, 

formações, reformulações de sua epistemologia (cf. GREGOLIN, 2004) 

Todo discurso é heterogêneo, e essa heterogeneidade é evidenciada em sua 

estrutura. Com isso, há uma ruptura na maneira de se compreender a língua. Ela não é mais 

um sistema homogêneo e sim de natureza heterogênea. Esse impacto reflete no colóquio 

Matérialités Discursives, quanto às perspectivas dos trabalhos lá realizados, que segundo 

Gregolin (2004, p. 155)  

 

 

Propõe, agora, o primado da heterogeneidade tanto como categoria conceitual 

quanto em relação ao corpus: tomando a formação discursiva no interior da 

heterogeneidade ela deixa de referir-se a um exterior ideológico e passa a ser 

buscada na dispersão dos lugares enunciativos do sujeito.  

 

Esse primado então é tomado como base na qual se apóiam as principais 

discussões epistemológicas da AD a partir de então, provocando o deslocamento da noção de 

FD, saindo de uma ideia presa a um ideal althusseriano e buscando outras filiações, 

encontrando em Foucault fortes contribuições para o campo da AD. Deste modo, tendo em 

vista o primado da heterogeneidade, implicará também numa série de noções que constitui a 

base de sustentação teórica da AD, tendo em Foucault uma forte referência. 
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A questão é: como entender essa heterogeneidade discursiva que se manifesta por 

uma FD numa constante contradição que lhe é própria, seja no seu interior , seja em sua 

relação para com outras na constituição do discurso? 

Esta efervescente discussão começa a tomar como referência a noção de poder
13

 

estabelecida por Foucault (2004), tendo-o como uma força relacional, que não permite fixar-

se, mas que está em constante circulação na rede que tece o discurso e a história. Gregolin 

(2004) enfatiza ser precisamente na década de 80 no trâmite entre discurso e história que se 

firmam algumas mudanças no quadro dos trabalhos pecheutianos, a partir de uma 

aproximação com os historiadores dos quais se destaca Foucault. 

Essa aproximação tem sua razão de ser, dada à conjuntura político - intelectual da 

época, pois aquele momento foi marcado por grandes crises como a do Marxismo, a do 

Estruturalismo, a fragmentação do partido de esquerda, e a morte de Althusser (cf. 

GREGOLIN, 2004). 

Tudo isso influenciou uma reordenação do projeto epistemológico de Pêcheux, o 

que implicou em situar tal projeto dentro de uma nova ordem do discurso, pois nessa época há 

uma nova reconfiguração histórica que a delineia sob um panorama econômico dito 

globalizado, afetando assim as relações de trabalho e fazendo emergir um mundo da imagem 

dado o espaço da mídia. O enfraquecimento dos ideais marxistas e da ideologia advém das 

mudanças trazidas pela pós-modernidade, pela globalização e pela reorganização mundial dos 

sistemas econômicos (qenfraquecimento do socialismo na Rússia). Essa realidade implicou 

assim, na decadência dos ideais marxistas das lutas de classe, gerando um novo modo de se 

conceber as relações sociais. 

Essas relações são, então, (re)construídas e mediadas a partir de toda uma 

realidade imbricadas num processo constitutivo de heterogeneidade que demarcam esse novo 

tempo. Demarcando também novos olhares para algumas categorias existentes no quadro 

epistemológico da AD que até então se abre a novos discursos pela força da heterogeneidade e 

da mídia e não só o discurso político. 

Como nos coloca Gregolin (2004, p. 154) “As categorias althusserianas de “luta de 

classes”, de „interpelação ideológica‟ e a insistência de Pêcheux em pensar centralmente no 

„lingüístico‟ já não cabe de forma diferenciada nesse novo mundo que se desenhava pleno de 

                                                           

13
 Ver mais discussão sobre poder no item “Domínio da genealogia e perspectivas teórica metodológica” no 

capítulo 2. 
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heterogeneidade”. Trata-se então, de rever essas categorias, entre outras, empreendendo uma 

nova maneira ao qual se configura o momento atual de emergência dos discursos, aqui 

marcado por toda uma conjuntura midiática que se impõem e que Pêcheux não se esquivou ao 

se pronunciar em alguns textos
14

.  

Nesta fase terceira, também se percebe um novo lugar a ser ocupado por Pêcheux 

nesse contexto histórico, como por exemplo, sua pertença ao Partido Comunista. É também o 

momento de aproximação com as teses foucaultianas, motivada pelo encontro com as 

discussões sobre a nova história. É do interior dessa discussão, que tem em Foucault grandes 

contribuições, que trataremos das relações entre discurso e história, direcionando a história 

que interessa a AD, precisamente numa teorização do discurso. 

Embora não tenha sido o foco central dos trabalhos de Foucault elaborar 

inicialmente essa teorização do discurso, encontramos em seus ditos e escritos, o olhar como 

analista do discurso, elementos que compõem de maneira satisfatória, um quadro teórico do 

discurso nessa relação com a história.  

 

 

2.3 Outra história na história da História: O discurso em foco. 

 

Durante a trajetória de produção filosófica sobre a noção de história, é possível 

reconhecer algumas influências do pensamento foucaultiano, entre elas, destaca-se o 

pensamento nietzscheano, bem como da corrente da chamada “História Nova”.  

Se há uma “História nova”, pressupõem-se que há então uma antiga História. 

Nessa composição, há entre elas diferentes maneiras de se entender a História. Conforme 

Burke (1992, p. 10) é possível perceber seus contrastes a partir de seis pontos, primeiro: 

 

 

De acordo com o paradigma tradicional, a história diz respeito essencialmente à 

política [...] por outro lado, a nova história começou a se interessar por virtualmente 

toda a atividade humana. “Tudo tem história” [...] o que antes era previamente 

considerado imutável é agora encarado como uma “construção cultural”, sujeita a 

variações, tanto no tempo como no espaço.  

 

 

                                                           

14
 “Delimitação, inversões e deslocamentos (1981b); Pêcheux (1983b) (Cf. GREGOLIN 2004) 
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Nesse primeiro ponto a diferença consiste no foco colocado no estudo da história, 

se antes era focado somente a história da política, predestinada pelas ações de uma história 

una, imutável, na nova história, o foco volta-se para toda atividade humana, pois tudo é 

histórico, e se a historicidade é de ordem sócio-cultural, há de se considerar relatividades 

quanto ao tempo e ao espaço que a constitui. É nesse sentido que se firma “a base filosófica 

da nova história [...] a idéia de que a realidade é social ou culturalmente construída” (BURKE, 

1992, p. 11). 

Partindo desse princípio filosófico da nova história, “esse relativismo também 

destrói a tradicional distinção entre o que é central e o que é periférico na história” (BURKE, 

1992, p. 11-12). Deste modo não há, dentro da nova história, essas segmentações advindas de 

valores hierárquicos, tudo é matéria pertencente à história dentro de um conjunto de um todo 

significativo. 

No segundo ponto, Burke (1992, p. 12) afirma: “os historiadores tradicionais 

pensam na história como essencialmente uma narrativa dos acontecimentos, enquanto que a 

nova história está mais preocupada com a análise das estruturas”. 

 A preocupação neste sentido volta-se quanto à natureza da história, pois no 

paradigma tradicional, a história era concebida somente na perspectiva da narração dos fatos. 

Já o novo paradigma da nova história, há um dimensionamento ao tratar dos fatos, pois vai 

além desses procurando assim entendê-los como na ordem dos acontecimentos, devendo, 

pois, serem analisados dentro de uma complexidade estrutural. 

Um terceiro contraste apontado por Burke (1992, p. 12) está na maneira de ver as 

coisas, pois: “a historia tradicional oferece uma visão de cima, no sentido de quem tem 

sempre se concentrado nos grandes feitos dos grandes homens [...] Por outro lado [...] os 

historiadores estão preocupados com „a história vista de baixo‟.”  

Esse modo de direcionar o olhar ofertado pela história tradicional acaba por 

centrar atenções num distanciamento entre heróis e pessoas comuns. Há nesse paradigma uma 

relação assimétrica configurada por feitos preso a uma hierarquia de posições, valores. Já na 

nova história o olhar é redimensionado em direção inversa de “baixo para cima” implicando 

assim num olhar mais apurado, devendo enxergar todos os ângulos possíveis, considerando 

todas as pessoas comuns e suas experiências dentro das estruturas sociais. 

O quarto contraste consiste na validação dos documentos, que como coloca Burke 

(1992, p. 13) “segundo o paradigma tradicional, a história deveria ser baseada em 

documentos”. Por um lado, a história tradicional só se baseia apenas nos ditos documentos 

oficiais, enquanto que a nova história está aberta a todas as possibilidades de registro, 
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documentos, pois segundo essa “história vista de baixo”, os registros oficiais em geral 

expressam o ponto de vista oficial (BURKE, 1992, p. 13). 

O quinto contraste está na maneira de se explicar as coisas, pois na história 

tradicional a explicação dar-se por meio da vontade do indivíduo histórico, apresentado pelo 

historiador, já na nova história, segundo Burke (1992, p. 14), os historiadores estão “com 

freqüência preocupados, tanto com os movimentos coletivos, quanto com as ações 

individuais, tanto com as tendências, quanto com os acontecimentos”. 

E, pra finalizar, o sexto contraste se firma na objetividade ou não da história. 

Como menciona Burke (1992, p. 15) “segundo o paradigma tradicional, a História é objetiva. 

A tarefa do historiador é apresentar aos leitores os fatos, ou [...] „como eles aconteceram‟”, já 

na nova história não há crença nessa objetividade total, pois acredita que a maneira de 

percepção do mundo dar-se “através de uma estrutura de convenções, esquemas e 

estereótipos, um entrelaçamento que varia de uma cultura para outra [...] Nós nos deslocamos 

do ideal da Voz da História para aqueles da heteroglossia, definida como „vozes variadas e 

opostas‟”. 

Ao estabelecer esses contrastes apontados por Burke (1992) entre a história 

tradicional e ao mesmo tempo apresentando a nova história, é nessa última corrente no qual 

Foucault se insere. Essa influência da nova história é marcada logo no início da arqueologia 

do saber quando de forma direta Foucault estabelece críticas à história antiga, tradicional. 

Deste modo há no entremeio dessa discussão duas maneiras de se compreender a 

noção de história, ao qual no percurso da arqueologia a encontramos sobre diversas maneiras 

de se referir, de se nomear. “Temos: “a história antiga”, “tradicional”, “a propriamente dita”, 

a “história pura e simplesmente” e “a história global”. 

Ao se reportar a essa noção de história Foucault (2007) nos apresenta como 

inserida dentro de um projeto de totalidade, a partir de um conjunto coeso de elementos 

contínuos na constituição de uma época, como nos aponta o próprio Foucault (2007 p. 10-11): 

 

 

O projeto de uma história global é o que procura reconstituir a forma de conjunto 

de uma civilização, o princípio - material ou espiritual – de uma sociedade, a 

significação comum a todos os fenômenos de um período, a lei que explica sua 

coesão - o que se chama metaforicamente o „rosto‟ de uma época.  
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Trata-se da história tradicional que busca encontrar a continuidade dos fatos, 

pressupondo assim, uma narrativa de grandes fatos que se sucedem de forma linear no tecer 

do corpo social. Essa sequencialização acaba por se constituir numa hierarquia que determina 

os sujeitos na ilusão do ser, direcionando desejos numa linha evolutiva, natural da própria 

história. Crê-se que há na história uma forma harmoniosa e gradativa na elaboração da vida 

que repousa no silêncio de um acontecimento, de um fato. Como se tudo acontecesse na 

ordem e por ordem do sujeito na história como fator determinante. 

Entretanto, não é essa a noção de história que fundamenta os trabalhos de 

Foucault, não se trata de uma história tão precisa e científica. Como nos diz Jacques LeGoff (  

2003, p. 201 ) Foucault  

 

 

gostava nos historiadores da „nova história‟, entre outros, desse desejo de substituir 

a historiografia tradicional por uma história da história que estaria sujeita, como o 

conjunto do campo histórico, a rupturas, a descontinuidades, e não a este majestoso 

avanço da historiografia tradicional que se vê tornar-se mais e mais „científica‟ e 

precisa. 

 

 

A história então que interessa para o filósofo é aquela que está sempre submetida a 

descontinuidades, a rupturas, aquela que encontra no imprevisível matéria de uma natureza 

em constante mutabilidade, é uma história de movimentos não lineares. Diferentemente da 

história presa ao discurso da continuidade, da evolutividade que envolve o sujeito na crença 

de ser senhor consciente e originário de todo devir histórico, a noção de história dos interesses 

foucaultiano, emerge nas e pelas relações de forças que se digladiam no campo do social, sem 

necessariamente obedecer a uma linearidade, mas sim, provocando deslocamentos e rupturas 

sucessivas na elaboração, constituição do sujeito. 

Nessa perspectiva, ao se referir a algumas modalidades da história na arqueologia 

como na “história das idéias”, “história do pensamento”, “história dos conhecimentos”, 

“história da ciência” “história geral” etc., Foucault as coloca dentro de um mesmo 

empreendimento, na diferença entre a “história propriamente dita”, pois como bem enfatiza 

Foucault (2007, p.6): 
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Em suma, a história do pensamento, dos conhecimentos, da filosofia, da literatura, 

parece multiplicar as rupturas e buscar todas as perturbações da continuidade, 

enquanto que a história propriamente dita, a história pura e simples, parece apagar, 

em benefício das estruturas fixas, a irrupção dos acontecimentos.  

 

 

Trata-se de ter como foco a diversidade de acontecimentos que se irrompe num 

espaço de dispersão. Trata-se de uma proposta de abordar no princípio da descontinuidade, o 

elemento de sua constituição. É o atuar no espaço da dispersão que a história se constitui 

como e na irrupção do acontecimento. 

 

 

2. 4  No interior da história, eis que inesperadamente irrompe o acontecimento 

 

Na contramão dessa “história pura e simples”, a “história dita”, dos fatos 

seqüenciados como objetos de um estudo histórico que se aplica à noção de finalidade, 

causas, orientadas por documentos oficiais legitimados pelo historiador, Foucault aborda, a 

partir da nova história,  um novo papel do historiador a partir dessa noção da descontinuidade. 

Conforme menciona Sargentini (2004, p.86) 

    

 

O historiador deixa de buscar o reencontro com a totalidade da história e também 

aceita a impossibilidade de reconstituir integralmente o sujeito a partir da história 

[...] Dessa forma, é preciso renunciar à crença de que seja possível chegar à 

irrupção de um acontecimento verdadeiro, pois jamais seria possível ao homem 

dele reapoderar-se integralmente – e, conseqüentemente, de si mesmo. Nessa 

concepção passa-se a tratar o acontecimento no jogo de sua instância, na 

pontualidade em que aparece e em sua dispersão temporal.  

 

 

O papel do historiador (e porque não dizer do analista do discurso), nessa ótica que 

consiste, portanto, em considerar o acontecimento em sua irrupção, localizando-o numa 

relação espaço temporal, não objetivando sua exaustão, sua “cientificidade”, sua totalidade, 

seu esgotamento sobre a verdade do sujeito, mas sim, poder situá-lo num jogo de relações de 

forças que o atravessam, mediante práticas discursivas, na constituição dos fios da rede que 

tecem a própria história em sua dispersão. 
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Foucault inserido nessa ótica de uma história nova pautada na descontinuidade, 

dispersão, aborda de forma nodal essas questões, o conceito de acontecimento. 

O acontecimento na perspectiva foucaultiana provoca e modifica as estruturas 

sociais, estando na ordem do imprevisível, do inesperado, sendo, portanto, inexplicável 

quanto a sua causa específica primeira. Como anuncia Possenti (2006, p. 93) “pode–se 

caracterizar o acontecimento como o que foge a estrutura, ou a uma rede casual. Em um 

sentido, ele é único [...]. Em geral, considera-se que estamos diante de um acontecimento 

quando o que ocorre é algo inesperado ou de “espetacular”. 

Ao teorizar uma nova história, Foucault sugere que sua análise então deve centrar-

se nos acontecimentos em sua natureza de uma emergência singular. E não buscando 

reconstituir origens dos fatos seguindo a idéia de uma história que se monta numa sucessão de 

acontecimentos, numa causalidade lógica. 

No entender de Foucault o procedimento metodológico que deve orientar o estudo 

da história deve caminhar por suas rupturas, descontinuidades, dispersão, pois para se 

entender determinadas estruturas sociais é preciso realizar um recorte num determinado 

momento para assim poder realizar de forma mais precisa uma análise. Porém, reside aqui 

uma das preocupações de Foucault (1980) discutida no seu texto: A poeira e a nuvem em sua 

interlocução com J. Léonard. Trata-se, para ele de abordar um problema e não um período. 

A proposta então se firma não em operacionalizar sob um extremo rigor 

cronológico de tratamento exaustivo do material de análise, mas realizar, como o próprio 

Foucault (2003, p 326) diz, a: “escolha do material em função dos dados do problema; 

focalização da análise sobre os elementos suscetíveis de resolvê-lo; estabelecimento das 

relações que permitam essa solução”. 

Sua crítica ao modelo metodológico de alguns historiadores tradicionais está 

justamente nas regras que prescrevem o estudo da história, pois esses se preocupam no 

tratamento exaustivo de todo material, objetos, de forma distributiva equacionando sob uma 

cronologia, estudo de um período, enquanto que para Foucault (2003, p 42) “a exaustividade e 

a repartição do período [...] não são regras para quem quer tratar um problema surgido em um 

dado período”. A inquietude de Foucault não era analisar os documentos de um período, mas 

sim analisar a razão pelo qual determinado problema surge como um acontecimento. Não 

entendendo acontecimento como, “[...] o fato [...] contado por um poder, nem por um 

historiador e nem se confunde com a notícia; ele se dá nesse entrecruzamento.” 

(SARGENTINI 2006, p. 41) 
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Localizar o acontecimento no entremeio dessa relação de força e de seu processo 

de discursivização significa então, realizar um deslocamento quanto à operação 

historiográfica. O percurso a ser conduzido, inverte-se ao modelo tradicional, pois se antes a 

operação historiográfica partia-se dos objetos para o problema, na proposta foucaultiana o 

deslocamento deve ser ao contrário, partir do problema para os objetos. 

Com base nesse deslocamento, objeto/problema para problema/objeto, Foucault 

privilegia esse último, operando sobre recortes conforme pontos determinantes e entre 

relações com extensões pertinentes, pois a preocupação de Foucault (2003, p. 327) é “tratar 

um problema e em determinar, a partir daí, o domínio de objeto que é preciso percorrer para 

resolvê-lo”. 

Nas palavras de Sargentini (2006, p. 42) 

 

 

Para Foucault, quando o objetivo é tratar um problema, o material deve ser 

selecionado em função dos dados do problema; a análise deve focalizar os 

elementos suscetíveis à resolução do problema e deve buscar o estabelecimento das 

relações que permitam a solução do problema. Faz-se um recorte em função dos 

pontos determinantes e uma extensão conforme relações pertinentes. Não há, assim, 

a obrigação, para responder a um suposto princípio de exaustividade, de tudo dizer.  

 

 

2. 5 Nas múltiplas produções discursivas: gestos de leituras acenam para uma história social 

dos textos é preciso trilhar caminhos - A noção de arquivo/trajeto temático 

 

Na operação metodológica ao tratar de um problema, Foucault sugere a seleção do 

material pertinente quanto às positividades que esse possa evocar. Assim, a organização do 

corpus vai encontrar resposta no conceito de arquivo. Segundo Guilhaumou (1994, p. 164) 

 

 

O arquivo, nessa perspectiva, não é um simples documento no qual se encontram 

referências. Ele permite uma leitura que traz à tona dispositivos e configurações 

significantes. A noção de arquivo propicia a ampliação de busca do social no 

discurso político e encaminha para uma passagem do discurso doutrinário e 

institucional para uma história social dos textos.  
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Instigado a estudar a irrupção dos acontecimentos, Foucault (2007) a reconhece 

como oriunda de um sistema de enunciados que se movimenta no interior de uma determinada 

cultura, a esse sistema, ele sugere que chamemos de arquivo. Assim, o arquivo é toda 

produção discursiva construída no interior de uma cultura, que encontra nos textos uma ação 

política do dizer/não dizer, pois, conforme Foucault (2007, p. 147) “o arquivo é, de início, a 

lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como 

acontecimentos singulares. [...] É o sistema geral da formação e da transformação dos 

enunciados”  

Com essa noção de arquivo a pretensão metodológica de Foucault (2007) consiste, 

pois, em poder assim descrever as configurações desse arquivo, tendo como norteador desse 

propósito a existência de uma temática, de um conceito, ou seja, de um acontecimento, pois é 

somente através do acontecimento discursivo que realiza algumas das possibilidades 

temáticas que se constitui no “horizonte das expectativas” geradas pelo arquivo (cf. 

FOUCAULT, 2007; GUILHAUMOU, 1994). É partindo dessa idéia metodológica de um 

trajeto temático, que se pode atuar na leitura, interpretação do arquivo, pois como bem nos 

alerta Foucault (2007, p. 148) “é evidente que não se pode descrever exaustivamente o 

arquivo de uma sociedade de uma cultura.” 

No trâmite dessa operação de descrição do arquivo não em sua totalidade é que se 

faz necessário elaborar, seguir um trajeto temático, pois de acordo com Gregolin (2007, p. 

161) 

 

 

em termos analíticos, o trajeto temático permite visualizar, no interior da dispersão 

do arquivo, momentos de regularidade, de sistematicidades que - embora instáveis 

– permitem a inteligibilidade de certas escolhas temáticas num dado momento 

histórico [...] Mais do que uma forma geral ou o “espírito de uma época”, os 

trajetos temáticos são feixes de relações e de deslocamentos. 

 

 

A análise então do trajeto temático inserida nesta perspectiva discursiva, deve ser 

compreendida como percurso de idas e vindas possíveis ao analista do discurso, tendo em 

vista as possibilidades de saberes inscritos na história, recuperado pela memória, e assim 

emergindo como um conhecimento novo. 

Deste modo, como nos indica Guilhaumou (1994, p.166) “a análise de um trajeto 

temático remete ao conhecimento de tradições retóricas, de formas de escritas, de uso de 
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linguagem, mas, sobretudo, interessa-se pelo novo no interior da repetição”.  O trajeto 

temático, então, percorre entre manifestações diversas da linguagem, incidindo sobre os 

dizeres/saberes que se firmam nos nós de uma teia costurada por relações de forças ao qual se 

exerce poder, fabricando assim outros dizeres/saberes. O que implica dizer que não estão 

precisamente firmados, localizados apenas em discursos de cunhos doutrinários, 

institucionais, mas que o ponto de seguimento, norteador e motivador desse percurso, desse 

movimento, dá-se na busca pela historicidade social dos textos.  

A análise desse trajeto temático interessa então na elaboração do novo a partir da 

repetição, ou seja, a partir de todo um já-dito, necessário para a difusão de um novo dizer, 

encontrando assim materialidade no dito, proveniente da ligação entre língua e história. Essa 

atividade mobilizadora de memória e atualização do dizer dado o trajeto temático que se 

percorre, evidencia-se como um procedimento do analista do discurso. É nessa atuação que, 

como expõe Guilhaumou (1994, p. 168), “a análise do trajeto temático corresponde a um 

procedimento essencialmente de compreensão”. Uma compreensão que se constitui na 

emergência dos acontecimentos no interior de um arquivo. 

 A noção de arquivo, em fim, é fecunda aos estudos do discurso na medida em que 

permite de certa forma configurar o desenvolvimento das práticas discursivas de uma 

sociedade. 

Deste modo, tendo as práticas discursivas como instrumentos que viabilizam toda 

essa operação arqueológica da história do saber implica numa série de deslocamentos que se 

fazem necessários a partir dos pressupostos da nova história. Deslocamentos esses imbricados 

aos jogos das diferenças que interessam aos modelos de descrição da história.  

 

 

2.6 Nos lençois da história, o documento e o monumento: de um silêncio objetivante à 

inquietude da interpretação.  

 

A problematização do documento está centralizada nessa discussão entre a história 

tradicional e a nova história, pois nos diz Foucault (2007, p. 8):  

 

 

a história, em sua forma tradicional, se dispunha a “memorizar” os monumentos do 

passado, transformá-los em documentos e fazer falarem estes rastros que, por si 

mesmos, raramente são verbais, ou que dizem em silêncio coisa diversa do que 

dizem; em nossos dias, a história é o que transforma os documentos em 
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monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, 

onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma massa de 

elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, inter-

relacionados, organizados em conjunto. 

 

 

Na empreitada desta problematização sobre a matéria prima do historiador, o 

documento, há um deslocamento significativo no percurso que segue a História, pois se por 

um lado, na História antiga o documento é como nos mostra Gregolin (2004, p. 166), “voz 

distante reconstitui o passado, reduzindo-o a um silêncio decifrável”, implicando assim em ter 

no texto histórico um instrumento capaz de representar de forma objetiva a realidade do 

passado que pode ser decifrada e legitimada documentalmente na ação de um historiador por 

outro lado, na História nova, o tratamento dado ao documento, encontra nele valor de 

monumento, ou seja, há toda uma subjetividade na ação historiográfica realizada pelos 

historiadores, pois no interstício do historiador e os documentos encontramos a interpretação. 

É sob o signo da interpretação que o texto histórico passa a emergir sentidos que demarcam 

então a posição que ocupa o historiador dada sua intervenção na relação com os documentos 

na fabricação da realidade que reconstitui o passado. 

Assim, trata-se de um processo de construção de sentidos que operam nessa 

atividade constitutiva do texto histórico, implicando assim em efeitos de uma realidade que se 

legitima a partir de práticas discursivas desenvolvidas no interior de uma certa instituição 

social. Trata-se, como apresenta Gregolin (2004, 166) “[...] de um agenciamento de signos 

que, ao produzir „efeitos de verdade‟, levam uma sociedade a interpretar-se e a compreender-

se através dessa interpretação”. 

 

 

2.7 A leitura do documento como monumento: um gesto interpretativo no movimento da 

memória 

 

Ler o documento como monumento significa realizar um gesto de leitura que 

inaugura uma prática interpretativa que se materializa na escrita histórica num movimento 

constante no terreno da memória. Esse movimento então migra da “memória coletiva” para a 

“memória histórica” (GREGOLIN 2004). O que implica dizer que os documentos que, até 

então, foram monumentalizados entram no repertório da memória coletiva, não sob uma 
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atividade acionada por aspectos naturais (psíquicos ou neurológicos), mas por toda uma 

atividade interpretativa do historiador frente aos aspectos de seleção, organização, 

conservação desses documentos, engendrados mediante suas condições de produção. 

Ao monumentalizar os documentos, essa ação é uma ação de natureza 

interpretativa que deve ser considerada sob as condições sócio-históricas que estão imbricadas 

na e pela subjetivação do historiador. Assim, situar o gesto de leitura do documento como 

monumento significa compreender esses jogos de interpretação que se operam nessa relação 

do historiador e suas condições de produção, refletindo assim toda uma cultura política que se 

desenvolve numa determinada época, dada à emergência de acontecimentos. 

A memória então passa a ser entendida como uma construção social motivada por 

gestos interpretativos dos acontecimentos. Trata-se, como nos coloca Gregolin (2004, p.168) 

“de entender o estatuto social da memória como condição de seu funcionamento discursivo 

na produção e interpretação textual dos acontecimentos”. 

No interior dessa discussão ao qual se coloca a história como fabricada por 

processos de interpretação, monumentalização dos documentos, esses tomam novos estatutos, 

pois saem do espaço do memorável, para serem entendidos como peça que compõem o 

arsenal de uma sociedade, do acontecimento. O documento, monumento, torna-se nessa 

empreitada da nova história, material ao qual se converge, unidades, séries, relações, etc. 

negociadas pela mobilidade dos acontecimentos no tecer da história. 

Como nos menciona Gregolin (2004, p. 169) “desta forma, a nova História dá 

novo sentido ao acontecimento, pois trata-se de uma história serial, definida a partir de um 

conjunto heterogêneo de relações que fazem emergir diferentes estratos de acontecimentos”. 

Assim, a nova história, diferentemente da tradicional, encontra no conjunto de relações 

heterogêneas, fundamentos de uma história que se constrói nas rupturas, nas 

descontinuidades, mediante luta constante nas positividades dessas relações de força.  

 

 

2.8 A influência nietzschiana ao pensamento Foucaultiano: a negação das origens, poder e 

vontade de poder. 

 

Ao criticar de forma constante o modelo da história tradicional focada no encontro 

das origens, orientada sobre uma cronologia, Foucault (2004) encontra no pensamento 

nietzschiano sua pertença, pois o filósofo alemão em seus postulados filosóficos recusa a 

busca metafísica de uma origem ideal, de um sujeito fundante, e se firma na base de que o 
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objetivo maior do discurso filosófico, deve consistir na abordagem das relações de força. (cf. 

FOUCAULT 2004). 

Assim, a perspectiva metodológica foucaultiana passa a adotar a produção de 

discursos a partir de uma dimensão política, na qual há necessariamente uma articulação entre 

as relações de saber/poder, trata-se de uma história genealógica. No tocante a essa relação, a 

preocupação de Foucault está justamente em indicar o ponto em que o poder atinge os corpos 

dos indivíduos em sua atuação cotidiana, o que implica assim situá-lo dentro de uma 

dimensão política. 

Nessa esfera o poder aparece com suas positividades no atuar dos corpos, 

construindo sobre eles, discursos de verdades a partir de ciências que o tem como objeto. Há, 

portanto, toda uma construção discursiva do conhecimento que se configura sobre o corpo, 

desenvolvida mediante relações sociais que compõem a história e é composta por ela. Com 

base nessa construção é que Nietzsche (1978) concebe o conhecimento como algo construído, 

inventado, não estando, portanto, inscrito na ordem da natureza humana, mas localizado no 

intervalo das relações de forças entre ela e o mundo. 

Inscrever, portanto, o conhecimento como emergente entre essas relações de 

forças, implica em afirmar que o mesmo não é dado a priori, mas como construção, invenção, 

efeito dessas relações de forças. Como nos acrescenta Foucault (2002a, p. 16) “dizer que o 

conhecimento foi inventado é dizer que ele não tem origem. É dizer, de maneira mais precisa, 

por mais paradoxal que seja, que o conhecimento não está em absoluto inscrito na natureza 

humana”. 

Deste modo, situar o conhecimento no entrave das relações de forças, significa 

então, não colocá-lo a pertença de uma origem natural, mas colocá-lo como uma fabricação 

dessas forças em movimento. É nessa direção então que Foucault (2002a, p 17) diz: 

 

 

O conhecimento, no fundo, não faz parte da natureza humana. É a luta, o combate, 

o resultado do combate e conseqüentemente o risco e o acaso que vão dar lugar ao 

conhecimento. O conhecimento não é instintivo, é contra-instintivo, assim como ele 

não é natural, é contra natural. Este é o primeiro sentido que pode ser dado à idéia 

de que o conhecimento é uma invenção e não tem uma origem.  

 

 



56 

 

Partindo dessa proposição em que se nega a existência de causas primeiras sobre o 

conhecimento, Foucault reafirma sua postura teórica metodológica de inspiração nietzscheana 

da genealogia da história, tendo a história como uma fábrica de invenções movidas pelas 

relações de forças que contraria as solenidades de origem, pois como nos alerta Foucault 

(2002a, p. 16) “à solenidade de origem, é necessário opor, em bom método histórico, a 

pequenez meticulosa e inconfessável dessas fabricações, dessas invenções”. 

É no berço da crítica à origem que Foucault encontra em Nietzsche o fundamento 

à sua proposição de história, pois como explicita Gregolin (2004, p. 163) 

 

 

A partir de Nietzsche Foucault (1971) propõe uma história genealógica, que 

problematiza o passado a fim de desvelar suas chamadas arqueológicas e se volta 

para uma aguda crítica do presente. Foucault retoma da filosofia Nietzschiana os 

conceitos de „genealogia‟ e „interpretação‟ e, a partir deles, desenvolve a idéia de 

história como “diagnóstico do presente”, questionando a tradição iluminista dos 

estudos históricos. 

 

 

Com efeito, Foucault redimensiona assim a concepção da história, saindo de uma 

concepção da história como linear, simultânea, contínua para uma concepção da história 

pautada na descontinuidade, isso implica, na crença da não verdade absoluta sob os fatos, uma 

vez que a história se constitui como resultante de práticas discursivas, ou seja, a história serve 

de pano de fundo, palco para as manifestações das relações de forças discursivas que entram 

em luta no tecido do discurso de determinada época, que se submetem a um jogo de 

prescrições que determinam exclusões e escolhas (FOUCAULT, 2004). 

Com isso a história passa a ser percebida como um espaço resultante de luta 

simbólica e discursiva, preenchido e modelado mediante relações de poder/saber instaurados 

numa atividade dinâmica de forças discursivas vigentes em determinada época. 

O discurso histórico tem em sua condição de existência o propósito de legitimar 

vontades de “verdade” dentro de uma prática discursiva que, até então, é desencadeada por 

determinadas forças, relações de poder. 

Assim, a história é uma fabricação sob controle de determinadas práticas 

discursivas que, até então, se configuram a partir de determinados momentos e lugares. Ou 

seja, é construída discursivamente, tendo em vista as relações de forças estabelecidas no jogo 
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discursivo nas quais se criam estratégias e mecanismos, dentro do próprio discurso, resultando 

em recortes, silenciamentos de outros dizeres, com propósitos de legitimar uma verdade, 

consolidando-a na perspectiva da ordem do discurso vigente. Na prática discursiva 

constituinte do discurso histórico, há em seu interior, relações de forças que dinamicamente 

movem redes de saberes, que em sua maioria se contradizem para se significar sob o ponto da 

emergência do discurso. 

Assim, reconhecemos o saber como inerente à definição de uma prática discursiva, 

no mesmo instante em que essa prática também define o próprio saber. É, portanto, nessa 

instância recíproca, que se instaura entre os saberes e as práticas discursivas que se 

consolidam as relações de forças, poderes. 

 

2.9 Dispositivos analíticos 

 

2.9.1 Nas terras fecundas do chão da AD uma semente a brotar : Formação Discursiva  

 

A FD mesmo de empréstimo a Foucault, ao cair na teia da Análise do Discurso 

tecida por Pêcheux em seu marco inicial, assumiu dentro da perspectiva teórico-marxista, um 

retomar a um exterior ideologicamente marcado pela luta de classe. O que implica no 

reconhecer das condições históricas de produções do discurso. 

Neste sentido as condições de produção do discurso são concebidas como o que 

oportunizava reconhecer as regras de formação do discurso preso à ideologia partidária, pois 

não podemos esquecer que inicialmente a AD nasce sob um modelo de leitura do discurso 

político. Neste sentido, a noção de FD está muito articulada à noção de corpus concebido 

dentro do projeto da AD. 

Somente mais tarde é que essa noção de FD se alarga à extensão do corpus que 

também se abre a novas possibilidades, introduzindo novas reflexões se caracterizando, 

segundo Pêcheux (1997, p. 160) como “aquilo que pode e deve ser dito - articulado sob forma 

de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa etc. – a 

partir da posição dada na conjuntura social”. 

Observamos, pois, que há um conjunto de regras que viabilizam determinados 

dizeres em prol de outros, e que se organizam tomando forma de discursos em suas várias 

possibilidades de construção dada condições históricas que o engendram. 

Pêcheux ao caracterizar desta forma a FD, a compreende como de uma natureza 

heterogênea a partir da terceira fase que afeta a noção também de discurso tido como objeto 
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de análise a partir das suas condições de produção. O interesse se debruça em analisar as 

condições de possibilidades dos discursos em suas pluralidades, ao se posicionarem dentro de 

uma conjuntura social que os determinam quanto aos dizeres, bem como, no modo de sua 

organização. 

Aqui, há um alargamento ao considerar toda uma heterogeneidade que até então, 

perpassa o constituir das FDs desde sua inserção como de sua elaboração no plano discursivo. 

Não se trata de situar a FDs nos blocos homogêneos ideológicos, mas de tê-las como espaços 

constitutivos de toda uma relação permeada por saber/poder que circulam no jogo das práticas 

discursivas. É nesse sentido que Granjeiro (2007, p. 36) diz que Foucault concebe as FDs, 

“não em termos de ideologia, termo profundamente marcado historicamente pelo viés 

marxista de posição no tocante à luta de classe, mas em termo de saber/poder”. 

Essa nova compreensão das FDs é instaurada na AD, por intermédio de J. J. 

Courtine, que busca aproximar a noção de FD de Foucault, à noção apresentada por Pêcheux. 

Aqui há um retorno ao próprio Foucault para melhor configurar o espaço da FD no projeto da 

AD. 

Assim sendo, é na obra Arqueologia do saber que Foucault mais especificamente 

trata da noção de FD e é a partir desse conceito que a AD tem operado significativamente em 

suas análises de maneira produtiva desenvolvida no interior da linguística. 

Foucault (2007, p. 43) revela nessa obra o que se entende por FD: 

 

 

Sempre que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante 

sistema de dispersão e se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, 

posições, funcionamentos, transformações) entre os objetos, os tipos de enunciação, 

os conceitos, as escolhas temáticas, teremos uma formação discursiva. 

 

 

Diante dessa proposição, a FD é tida em Foucault como um conjunto de 

enunciados que embora dispersos, dada à natureza do discurso, apresentam certa regularidade 

configurando-se assim como um campo de saber. Deste modo, a FD é caracterizada em sua 

singularidade a partir das relações possíveis entre objetos, tipos de enunciação, conceitos, 

escolhas temáticas, o que implica mediante esse processo, encontrar na dispersão a 

regularidade que até então pré-existe à noção de uma FD. 
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Por esse motivo, as FDs são tão heterogêneas, possibilitando entrecruzamentos 

entre elas mesmas e entre outras, não se detendo apenas a um exterior ideológico, mas se 

consolidando como proveniente de uma prática, produção discursiva, constituindo assim 

numa relação interdiscursiva. 

A FD nesta ótica foucaultiana é tida como um conjunto de enunciados, que 

conforme Granjero (2007, p.35) “não se reduzem a objetos lingüísticos, tal como as 

proposições, atos de fala ou frases, mas submetidos a uma mesma regularidade e dispersão na 

forma de uma ideologia, ciência, teoria etc.” Há, portanto, no regular dos enunciados, um 

gerenciamento que se encadeia num espaço que os configuram a um determinado domínio 

discursivo, campo de saber. O que implica estar uma FD sempre a disposição de todo um 

conjunto variado de saberes que se inscreve num social histórico, sendo não necessariamente 

de cunho científico. 

Percebemos que o corpus não é dado a priori a partir dos conhecimentos do 

analista nessa nova perspectiva da AD, mas o percurso se dá justamente na descrição e 

interpretação das FDs, mediante o processo de discursivização que cria o corpus, sendo esse, 

heterogêneo, dada a sua inscrição num arquivo. 

 

2.9.2 A irrupção do discurso em Pêcheux no emaranhado de uma estrutura e de um 

acontecimento 

 

Situados ainda dentro de um paradigma de rupturas epistemológicas dentro do 

campo da AD, a noção de discurso também sofre alterações com fortes implicações nas 

relações entre Pêcheux e Foucault. 

Assim sendo, o discurso para Pêcheux, como podemos observar em sua fase 

inicial, apresenta-se como maquinaria de leitura, tendo como corpus o discurso político. 

Tratava-se, pois, de inaugurar um método, dispositivo de e para uma leitura automatizada. 

Não obtendo muito sucesso, dada à explosão dessa maquinaria, Pêcheux 

amadurece em suas discussões com o passar dos anos e cada vez mais vai aprimorando suas 

perspectivas teóricas, consolidando o projeto da AD numa disciplina de caráter mais 

interpretativo. 

Neste ínterim, o conceito de discurso vai tomando novos contornos em Pêcheux, e 

se aproximando cada vez mais das idéias foucaultianas, pois esse primeiro já faz intervir em 

suas discussões a noção de estrutura compreendida como sistema; e o acontecimento, tido 
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como inerente ao que é histórico, veste-se do tecido da historicidade. Ambas as noções 

estarão imbricadas enquanto materialidades constitutivas do próprio discurso. 

Esse amadurecimento pecheutiano quanto a essa noção de discurso como estrutura 

e acontecimento desenvolveu-se com base na idéia já revisada da FD que, a princípio, fora 

equivocada no deslocamento das idéias foucaultianas, pois se na primeira fase era a FD 

entendida como uma máquina de assujeitamento ideológico, tida como ocorrência a repetição, 

que implicaria de certa forma num apagamento da estrutura por ela apresentada, dado ao 

acontecimento discursivo, na fase posterior, a FD é compreendida dentro de uma dialética 

dada a sua força de pertencimento e dispersão, ou seja, a FD apresenta regularidades 

alcançadas na dispersão, o que a torna totalmente heterogênea. 

Partindo dessa compreensão da FD nesta última fase, o próprio Pêcheux, na 

reformulação da noção de discurso, se aproxima de Foucault e aqui busca recuperá-lo a partir 

da noção da história como sendo descontínua. 

Baseado nessa noção da história como descontínua que Pêcheux busca 

compreender o discurso de fato como uma ruptura, como um acontecimento que se realiza 

numa singularidade (estrutural), proveniente de articulações inerentes ao próprio discurso, 

dada sua natureza histórica, contraditória, dinâmica, de agito, movimento constante, sendo 

sempre capaz de se reformular, de se resignificar num dado evento. 

É nessa perspectiva que Pêcheux (1990, p. 56) enfatiza: 

 

 

Todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio históricas de 

identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito dessas 

filiações e um trabalho (mais ou menos consciente, deliberado, construído ou não, 

mas de todo modo atravessado pelas determinações inconscientes) de deslocamento 

no seu espaço. 

 

 

Ao fazer essas considerações ao discurso, Pêcheux o revela sob filiações sócio-

históricas que atuam no interior da própria estrutura, provocando efeitos e movimentos 

atravessados pela heterogeneidade que lhe é constitutiva, e que se relaciona consigo mesma e 

com seu exterior. Nesta ótica, a FD dar-se como estrutura, configurando-se somente a partir 

do primado da heterogeneidade, sendo, portanto, invadida por regularidades e dispersão no 

diálogo constante entre elas mesmas e as outras. 
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Assim sendo, o discurso em sua prática ao se materializar numa dada estrutura, 

essa então, deve ser apreendido como portador e construtor de acontecimento por revelar no 

jogo das suas relações com o exterior e consigo um caráter heterogêneo e não homogêneo 

como se pensava antes. 

Nessa direção, Pêcheux amplia a noção de acontecimento discursivo, 

considerando-o a partir de uma lógica que o configura, dada a organização do próprio dizer, 

ao qual pode ser abordado, tanto sob uma singularidade evidente, presentificada, como 

também abordada pela teia da memória que o recupera e o reorganiza numa rede de 

enunciados que circulam ou circularam no fazer sócio histórico. 

É nessa relação da transparência e da opacidade, do singular e do diverso, do 

regular e do disperso que se inscreve o discurso como estrutura e acontecimento, ao qual o 

papel da memória é fundamental para se entender e se fazer essas relações que invadem o 

espaço dos dizeres. 

 

 

2.9.3 Memória discursiva lugar de interpretação sempre em movimento  

 

Trata-se ser a memória um conceito central no entremeio dessa tensão entre 

estrutura e acontecimento, pois só sob o efeito da memória se estrutura a materialidade 

discursiva em acontecimento, situando-o nessa dialética da repetição, e da regularização. 

Partindo dessa idéia é que Pêcheux (2007, p. 52) diz: 

 

 

a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os „implícitos‟ (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao 

próprio legível.  

 

 

A memória discursiva estabelece então, face ao acontecimento numa perspectiva 

de sua leitura, interpretação, uma atividade mobilizadora de elementos (pré-construído, 

discursos citados, relatados, discursos-transversos) necessários a serem recuperados na rede 

de enunciados outros, emergidos pela e na relação do e com o legível. 
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Essa mobilização feita pela memória na recuperação desses elementos no arquivo 

para a leitura do acontecimento discursivo não se realiza de maneira tão simples como se de 

imediato fossêmos pegar no reservatório da memória coletiva esses elementos, que estariam lá 

de forma estática, acumulada. Essa é uma das certezas colocadas por Pêcheux (2007, p. 56) no 

debate que diz: “uma memória não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas 

bordas seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria homogêneo, acumulado ao 

modo de um reservatório”. 

Ao contrário dessa idéia que possa se pensar da memória, ela deve ser 

compreendida como de natureza dinâmica, dialética ao qual viabiliza a leitura do 

acontecimento sob uma noção de arquivo que gerencia formação e transformação dos 

enunciados dada essa atuação, efeitos da memória. A memória, portanto, se configura como, 

ainda segundo Pêcheux (2007, p. 56) “necessariamente um espaço móvel de divisões, de 

disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização...Um espaço de 

desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos” 

Retomando, pois, a memória como esse espaço de complexidade, sendo, portanto, 

estruturante da materialidade discursiva dentro de uma dialética que envolve a repetição e a 

regularidade é aqui que incide, conforme Pêcheux (2007, p. 52) a questão: “em qual lugar se 

encontraria os „implícitos‟ que estão „ausentes em sua presença‟ na leitura das seqüências?”. 

Como alternativa para se compreender essa problemática, Pêcheux, retoma P. 

Achard, e discute esses elementos dos „implícitos‟ (os pré-construídos, elementos citados e 

relatados, discursos-transversos, etc.), manifestados na regulamentação. Porém, para alcançá-

los, é necessário partir das repetições que aparecem nas seqüências discursivas, desenvolvidas 

de formas seriadas que implicará na existência da própria regularização. 

Uma observação importante é a de que esse processo de regulamentação não 

consiste num processo de caráter estável, mas estará sempre sujeita a modificações, 

implicadas pelos possíveis cruzamentos de novos acontecimentos. Como nos coloca Pêcheux 

(2007, p. 52) “essa regularização discursiva, que tende assim formar a lei da série do legível, é 

sempre susceptível de ruir sob o peso do acontecimento discursivo novo, que vem perturbar a 

memória”. 

Assim dada toda essa mobilidade que movimenta de forma dialética a repetição e a 

regulamentação, estas estão imbricadas nesse processo, pois se por um lado, se percebe um 

jogo de forças que procura manter de certa forma uma regulamentação previamente existente, 

os acontecimentos discursivos a deriva, são também apreendidos pela estrutura, que sofrem 
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modificações, não permanecendo mais idênticas a si mesmas, justamente pelo deslocamento a 

que sofreram os acontecimentos que os motivaram. 

É mediante essa relação que podemos pensar os acontecimentos discursivos como 

nunca conclusos, sempre em falta, incompletos, procurando abrigo num sistema que também 

sofre esses efeitos da incompletude, da opacidade operante no trabalho com a linguagem 

enquanto discurso, pois é somente sobre essa natureza do discurso que encontramos o 

entrecruzamento da memória que opera no dito, pelo já-dito e por devir dizer. 

Deste modo, a irrupção de novos acontecimentos implicará em novas 

reconfigurações de séries com perspectivas históricas diferenciadas acarretando na 

regularização um efeito não linear, uniforme, mas ao contrário, descontínuo e apresentando 

diversas formas, dados os deslocamentos provocados pelo acontecimento. Lembramos aqui 

do papel do analista do discurso colocado por Courtine (1999, p. 17) “descrever a maneira 

como se entrecruzam historicamente regimes de práticas e séries de enunciados; e em 

rearticular, desse modo, as perspectiva lingüística e histórica em uma direção, outrora 

indicada por Michel Foucault”. No ínterim dessa discussão, é pertinente então conceber o 

discurso não só como estrutura, mas, e principalmente, como acontecimento e aqui a  

aproximação com Foucault. 

 

 

2.9.4 O Discurso em Foucault: uma prática histórica discursiva que irrompe como 

acontecimento 

 

Ao buscarmos em Foucault a noção de discurso é necessário entender o lugar que 

esse ocupa dentro de seu projeto teórico metodológico, que envolve tanto a fase da 

arqueologia, como a da genealogia. Entendendo essas fases como complementares, podemos 

de maneira geral dizer que o discurso para Foucault, torna-se o espaço no qual se configuram 

relações de saber/poder. 

Neste sentido, tomando como mirante a arqueologia, o discurso emerge como uma 

prática que evidencia a construção de saberes, e esses só podem ser estudados mediante essa 

prática que é o discurso. Há então uma relação intrínseca entre a prática discursiva e o saber, 

como nos coloca Foucault (2007, p. 205) “não há saber sem uma prática discursiva definida, e 

toda prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma”. 

Nesta perspectiva, Foucault objetiva descrever essa relação, que possibilita em 

determinada época histórica o surgimento de determinados saberes. Assim ele parte do 
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pressuposto de que há uma ordem que permite a instauração de um saber em vez de outro. O 

que o instiga a buscar descrever esse solo positivo (FOUCAULT,1999). Recupera-se nesse 

processo a questão da epistémê
15

 como constitutiva do saber, ou seja, a cada época há uma 

epistémê que torna possível o emergir de um saber, dada suas possibilidades de 

regulamentação. 

É partindo, pois, desse princípio de que há uma regularização dos saberes que 

Foucault investiga o discurso na tentativa de descrever as regras que o constitui. Deste modo, 

procura analisar como os discursos produzem os objetos. Há aqui um caminho inverso, ele 

não parte dos objetos ao discurso, mas os toma como construídos no próprio momento da 

enunciação, discursivização. 

O que implicam numa atividade diferente que segundo Foucault (2007, p. 55) 

 

 

consiste em não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos 

significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são 

feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar 

coisas. É esse mais que os torna irredutível à língua e ao ato de fala. É esse „mais‟ 

que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. 

 

Movido por esse “algo mais” é que Foucault procura descrever o funcionamento 

discursivo, não concebendo o discurso como e somente “conjunto de signos”, mas tendo-o 

como uma “prática” que implica ser uma atividade operante sob uma ordem que como nos diz 

Silva (2004, p. 159) “[...] afasta o discurso de uma relação de transparência entre as palavras e 

as coisas e o coloca na condição de acontecimento, isto é, como emergência histórica 

determinada pelas práticas discursivas e pelo conjunto de regras que regem essas práticas”. 

Nessa empreitada, dado o deslocamento do discurso, distanciando-o dessa relação 

de transparência tão presente na tradição da fenomenologia que se centrava na origem do 

discurso presente no autor, objetivando assim descobrir o que o autor quis dizer, Foucault 

(2007, p.89) alerta que “não mais se relacione o discurso ao solo inicial de uma experiência 

nem à instância a priori de um conhecimento; mas que nele mesmo o interroguemos sobre as 

regras de sua formação”. 

                                                           

15
 Ver item 3.1 O domínio da arqueologia: saber \poder no discurso 
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Ao se reportar as regras que constituem os discursos, o intuito está justamente 

nesse indagar sobre ele mesmo, ou seja, entender a partir do dizer como esse dizer se constitui 

como um saber legitimado dentro de uma possível verdade. O que implica em rever todo um 

processo que extrapola os limites da estrutura do discurso, operando no terreno da história sob 

o primado da descontinuidade ao qual se aloja o discurso. 

Interrogar sobre as regras do discurso significa tomá-lo dentro de uma 

descontinuidade, dispersão, que o envolve, exigindo, pois, que o situe em sua singularidade, 

dado o momento de sua irrupção histórica, de acontecimento, assim afirma Foucault (2007, p. 

28) 

 

 

É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de 

acontecimento, nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal que 

lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado até nos menores 

traços, escondido bem longe de todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso 

remeter o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua 

instância. 

 

 

Foucault, então, nos alerta a apreendermos o discurso em sua singularidade, 

buscando compreender suas reais condições de existência dado todo um conjunto de coisas 

que o tornam um acontecimento, um evento. Deste modo, analisar o discurso objeto significa 

descrever os princípios não de unidades do discurso em sua relação com possíveis outros, mas 

numa dispersão, sendo necessário, apreendê-lo, dado o momento da sua irrupção histórica que 

o individualiza para somente assim, descrevê-lo em sua singularidade. 

Para analisar a formação do discurso, buscando compreender sua dispersão, 

Foucault aborda na estrutura do primeiro capítulo da Arqueologia do saber quatro níveis, 

analisando-os em suas condições de possibilidades quanto aos seus aparecimentos e 

transformações segundo regras constitutivas das Formações Discursivas. São eles: Formação 

dos objetos; Formação das modalidades enunciativas; Formação dos conceitos e a Formação 

das estratégias. 

Quanto ao primeiro nível, busca-se compreender as regras que até então 

corroboram para legitimar algo em objeto de um discurso, ou seja, compreender, 
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determinadas regras que possibilitaram determinada coisa a se tornar objeto de um discurso 

dado. O discurso cria o objeto. 

Já o segundo nível, trata-se de compreender as regras que viabilizam uma 

diversidade de enunciações na constituição do discurso, ou seja, analisar as regras que 

condicionam o surgimento de diversos enunciados dada a formação de determinado discurso. 

O nível dos conceitos trata de analisá-lo considerando o que permitiu seu aparecimento e 

transformações, considerando-os dentro de um campo conceitual de transformações, ou seja, 

os conceitos não são fixos e sofrem mudanças no construto das regras que até então devem ser 

analisadas. E, por último, quanto ao nível das estratégias (temas e teorias) consiste em analisar 

as diversas formações das estratégias que convergem para a individualização do discurso. 

Essas relações devem ser estabelecidas compreendendo-as num conjunto de uma 

formação do saber, dada o conceito de Formação Discursiva, pois somente situando nesse 

conceito podemos operar na passagem da dispersão para a regularidade. Se na fase 

arqueológica Foucault observa a noção de discurso operando no interior de um saber, já na 

genealogia, ele vai se interessar em analisar o discurso a partir das condições políticas da 

emergência exteriores desse saber. O que implica em evidenciar uma história dos discursos 

vista sob o ângulo da política de possibilidades que o engendra. Significa então analisar a 

articulação entre saber/poder, imbricadas no e pelo discurso, pois, de acordo com Foucault 

(2004, p. 142) “o exercício do poder cria perpetuamente saber e, inversamente, o saber 

acarreta efeitos de poder. [...] Não é possível que o poder se exerça sem saber, não é possível 

que o saber não engendre poder” e toda atividade da qual emerge essa relação dar-se sob a 

primazia do discurso. 

Com essa pretensão, retomando agora a noção de discurso de Foucault no trâmite 

da fase da genealogia a partir da obra A ordem do discurso, percebemos, não digamos uma 

nova compreensão de discurso, mas um jeito novo de concebê-lo a partir de seu exterior, ou 

seja, daquilo que o produz: o poder. 

Não é a toa que Foucault já começa a abertura do livro expressando: “Por mais que 

o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, 

rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder” (FOUCAULT, 2006a, p. 10). Há, 

assim, uma ligação que não se pode esconder entre o discurso com o poder. Ligação essa que 

deve ser compreendida como necessária para constituição do discurso, o discurso então é 

resultado de uma ação exercida pelo poder. 

Se localizarmos, pois, os discursos como algo legitimado por uma sociedade que é 

atravessada por relações de poder, configurando-se como um conjunto de saber que tem suas 
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condições de existência dada uma ordem que vem da ação desse próprio poder, isso significa 

dizer segundo palavras de Foucault (2004, p. 179-180), 

 

 

que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, 

existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o 

corpo social e que estas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer 

nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um 

funcionamento do discurso. Não há possibilidade de exercício do poder sem uma 

certa economia dos discursos de verdade que funcione dentro e a partir desta dupla 

exigência. 

 

 

A relação que se pressupõe saber/poder é uma relação construída historicamente 

na dinâmica do social, sendo, portanto, cheia de descontinuidade e lutas por meio das quais se 

procuram e se materializam vontades de verdade. O discurso, então, é efeito do poder na 

elaboração de um saber sociabilizado. A ação do poder nesse percurso não é uma ação 

violenta, repressora, mas produtiva e cheia de positividade, pois ao elaborar saber, esse último 

emerge como agregador do conjunto da mesa social ao qual germina. O saber é então aceito 

como verdadeiro, porque encontra no seu fazer regras que o permitem emergir numa dada 

época. 

 Assim, contudo, é na articulação dessas fases que absorvemos neste trabalho o 

discurso como uma atividade constante de articulação entre saber e poder na ocupação de um 

espaço dinâmico de desdobramentos dessas relações configurados na e pela linguagem no 

diálogo com o exterior. É ele o discurso, a instância que abriga relação de saber/ poder, que 

ora se convergem, ora se divergem, constituintes de um processo resultante na construção do 

sentido entre sujeitos historicamente marcados. 

Trata-se de uma prática entre sujeitos mediada pela relação entre a linguagem e a 

história como forma de acontecimento fundador de interpretações e vontade de verdade, 

tecida pela unidade do discurso, o enunciado
16

, em suas possíveis relações, seja no seu interior 

ou fora dele, pois como descreve Foucault (2007, p. 32) “um enunciado é sempre um 

acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente”.  

                                                           

16
 Ver mais sobre o enunciado no item: 3.1 O domínio da arqueologia: saber \poder no discurso 
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É nessa abordagem do enunciado que se diferencia da frase, da proposição, dos 

atos de fala que se torna sólida a noção de discurso que nos interessa, a qual nos propõe 

Foucault (2007, p.114) dizendo que o discurso é “acontecimento, encontro entre uma 

atualidade e uma memória. A irrupção histórica de um enunciado – seu acontecimento – o 

insere, necessariamente, em uma rede de outros enunciados, com os quais ele estabelece 

relações de paráfrase e de deslocamentos”.  

Conforme Foucault, conceber o discurso como acontecimento, significa tê-lo na 

representação de um conjunto de todos os enunciados efetivados, realizando-se de forma 

única numa ocorrência jamais repetível. O discurso, pois, é a instância que abriga esse 

conjunto finito e limitado de sequências que emerge em sua irrupção histórica. 

Deste modo, ao se materializar numa sequência dada dessa irrupção histórica, o 

discurso se singulariza como evento. O que não significa descrevê-lo e interpretá-lo a partir 

somente dessas sequências linguísticas, mas sim, na sua inscrição na e pela história. 

O discurso, enquanto acontecimento, embora se apresente finito, único, dentro de 

uma singularidade eventual, não é algo de total independência, mas está sempre ligado a 

outros enunciados pelo trabalho histórico que esse realiza no constituir dos seus sentidos, o 

que cabe ser de natureza plural, de outros discursos. 

O acontecimento discursivo é, por um lado, dado o momento de sua 

materialização, único, singular e irrepetível, mas por outro, ao cair na teia da memória que 

também o constitui, o pluraliza no movimento do já dito quanto ao devir. Isso se torna 

possível pela sua natural inserção na rede de outros enunciados com as quais se relacionam. 

 

 

2.9.5 O sentido em pauta 

 

No entremeio desse espaço que se alarga o discurso, o constituinte sentido deve ser 

apreendido dentro de uma natureza plural, pois não há iminência do sentido. O sentido está 

sempre dialogando com outros sentidos ou não-sentidos ao cair na malha do discurso pelo fio 

condutor da historicidade que o determina e o materializa em linguagem. 

Essa itinerância, portanto, do sentido dar-se pelo movimento dialógico da 

linguagem e mais precisamente pelas posições sociais de quem o produz, o que nos leva a crer 

que o sentido é uma construção social a partir de um exercício do poder. Nesse sentido, as 

condições de produção determinam instaurações de sentidos e exclusões de outros. 



69 

 

É partindo desse princípio que Foucault (2006a) afirma ser a produção do discurso 

algo controlado, organizado, selecionado, regrado com propósito da articulação dos próprios 

poderes que o evidencia historicamente. As condições de produção devem ser levadas em 

conta quanto ao estudo da linguagem justamente pela importância desse processo na 

compreensão e consolidação do fazer sentido. 

Com esse propósito a AD insere em seus construtos teóricos a partir de Pêcheux 

(1969) um elemento fundamental para se compreender o constituir do(s) sentido(s): a história, 

a exterioridade. O sentido não se encontra no texto, por ele mesmo, mas sim, como nos diz 

Gregolin (2001, p. 9) como “efeito dos processos discursivos que envolvem os sujeitos com 

os textos e, ambos, com a história”. 

Com isso a AD procura, a partir de seu objeto, abordá-lo na perspectiva de 

evidenciar a história, o exterior, como peça fundamental para a construção e recepção do 

sentido que se materializa pelo tecido textual. É no linguístico que se inscrevem as condições 

sócio-históricas de produção (cf. BRANDÃO, 1995). 

As condições de produção as consideramos em suas instâncias, como nos 

apresentam Orlandi (2006) temo-a como o aqui e o agora do dizer, isso significa o contexto 

imediato de uso da linguagem dentro de uma situação mais específica. Em sentido mais 

amplo, quando envolve além desse contexto de situação imediata, o contexto sócio-histórico e 

ideológico. Nessa instância se entrecruzam e se materializam na produção do dizer, relações 

de poderes advindos de todo o processo social histórico da interação na qual os sujeitos estão 

imersos. Ressaltamos, portanto, que essas instâncias se realizam simultaneamente. Não há 

uma sem a outra, vice-versa. 

As condições de produção são necessárias à prática de Análise do Discurso, uma 

vez que essas são constitutivas das próprias práticas discursivas, pois elas se definem pelo 

conjunto de atividades emersas no processo de realização, que instaura o acontecimento 

discursivo: o discurso. 

 

 

2.9.6 O sujeito do discurso: um lugar sempre em aberto 

 

O conceito de sujeito elaborado dentro do construto teórico da Análise do Discurso 

é, de todo, complexo por se tratar de mais uma ruptura com o modelo firmado ao longo da 

história. Na perspectiva discursiva o sujeito é compreendido não como um ser único dentro de 

uma individualidade que lhe é própria, dotado de razão, como se apresentava o sujeito 
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cartesiano, que era tido como o sujeito da ciência, dono do conhecimento, da verdade absoluta 

na generalização de unidades a partir de explicações científicas. 

Diferentemente dessa ideia cartesiana de um sujeito centrado, o sujeito discursivo 

é tido como um ser dividido, fragmentado, multifacetado. Essa natureza que configura tal 

sujeito se delineia pela ordem do histórico social que o constitui. O sujeito tem sua essência 

adquirida nos espaços coletivos que o legitima. Como diz Fernandes (2007, p.33) “um sujeito 

discursivo deve ser considerado sempre como um ser social, apreendido num espaço 

coletivo”. O sujeito então se define pelas relações sociais que o incorporam a um lugar de 

fala, a uma posição assumida no interior do discurso, diluindo-o a partir de um dado momento 

histórico discursivo. 

Assim, no tecer das malhas da linguagem o sujeito vai ocupando espaços diversos, 

conforme os desdobramentos de poder que o circunscrevem no campo discursivo 

oportunizando produzir sentidos múltiplos a partir de lugares variados. Isso significa dizer 

que o sujeito nessa discussão é entidade descentrada, plural, afetada tanto pela língua como 

pela história, conforme nos coloca Orlandi (2005, p. 20): “O sujeito da linguagem é 

descentrado, pois é afetado pelo real da língua e também pelo real da história, não tendo 

controle sobre o modo como elas o afetam”. Assim, o sujeito passa a acreditar que é a fonte 

do dizer, não reconhecendo, que sua forma de existência é fruto de uma interação social, que 

no fazer das práticas discursivas se constitui mediante as relações de saber/poder, 

institucionalmente regulado pelas formações discursivas. 

Essa condição de sujeito fragmentado, multifacetado discursivamente pelas 

relações de interação que o pressupõe nos faz entender o discurso como esse lugar que mesmo 

se tratando de conhecimentos específicos se caracteriza por espaços heterogêneos e de 

dispersão.  A noção de sujeito no discurso perpassa transformações conforme a construção 

teórica metodológica da Análise do Discurso, na qual encontram em Foucault grandes 

contribuições.  

 

 

2.9.7 Interdiscurso espaço que se constitui pela memória 

 

O discurso é também dispersão. Essa dispersão dar-se pelos efeitos de sentido que 

simultaneamente circulam mediante formações discursivas diversas que emergem no campo 

ordenado das práticas discursivas. Há nessas articulações, encontro e desencontro de 
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formações discursivas diversas na corroboração do fazer sentido, transbordando o limite do 

linguístico, confluindo nos espaços da história e da memória: chamamos isso de interdiscurso. 

O interdiscurso é compreendido pelo espaço que contém a presença de Formações 

Discursivas (FD) que se firmam no intradiscurso, possibilitando uma atividade ininterrupta de 

sentidos que pairam e tem suas condições de existência pelo diálogo com o que lhe é 

histórico, ou seja, o interdiscurso é o entrecruzar de discursos outros que se fazem presentes 

para testemunhar, legitimar ou não, dizeres que outrora se fizeram presentes na tessitura da 

história. 

Com isso, o interdiscurso possibilita uma atividade de memória discursiva, 

condicionada, regulada por formações discursivas que se consubstancia na construção de 

sentido e, porque não dizer, nas identidades de sujeitos. 

Assim sendo, o interdiscurso é como campo de memória, resgate de possíveis 

atuações de um discurso sobre o outro. O saber discursivo viabiliza o que dizer em resgate 

necessário do que já foi dito antes, essa memória discursiva como nos coloca Orlandi (2005, 

p.31), 

 

 

é o saber discursivo que torna possível todo dizer e que torna sob forma do pré-

construído. O já dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da 

palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito 

significa em situação discursiva dada. 

 

 

A noção de interdiscursividade é imprescindível para compreendermos o 

funcionamento do discurso, uma vez que este é efetuado sobre uma determinada conjuntura 

específica. Faz-se necessário resgatar formulações anteriores para a concretização do sentido. 

É importante também termos a clareza de que a noção de memória discursiva para a AD é 

aquela que parte da condição de existência do enunciado como produto histórico, originário 

de práticas discursivas. 

O interdiscurso nesta ótica tem fortes relações com a FD quando esta incide num 

constante regular no seu interior, agindo processualmente em conduzi-lo a caminhos que, se 

necessário, se bifurcam nas lembranças dos elementos que a compete, ou eventualmente, ao 

seu apagamento ou a sua negação.  
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Desta forma, o interdiscurso, como nos reforça Orlandi (1996, p. 139) é “a 

memória do dizer, o saber discursivo, a filiação de sentidos”. O que implica dizer que o 

interdiscurso corresponde, em sua realização, à memória discursiva que inscreve a história no 

dito, pelo já dito, de maneira peculiar à revelia do sujeito, que derivam sentidos a partir do 

lugar que ocupa socialmente, tendo a ilusão de ser origem desse dizer. Em outras palavras, 

como nos aponta Gregolin (2001, p.18) “O interdiscurso designa o espaço discursivo 

ideológico no qual se desenvolvem as formações discursivas em função de dominação, 

subordinação, contradição”. 

O interdiscurso demarca então, todo um atravessamento histórico pelo qual se 

deixa inscrever no fio da linguagem, constituindo-a como um lugar de luta e de fortes relações 

de saber/poder, que mobilizam sentidos acionados pela memória discursiva. Trata-se de um 

lugar produtivo do e para o discurso que provoca sua irrupção como acontecimento histórico 

discursivo. 

Neste sentido, podemos inferir que há no campo da Análise do Discurso uma 

grande fecundidade de conceitos e categorias de análise que se imbricam no processo de 

compreensão dos fenômenos da linguagem em sua articulação com a história, ao se fazer 

material discursivo. Partindo disso, são sob efeitos de construção de verdades emergentes 

pelos jogos de relações de saber/poder que também se irrompem no campo da AD que a 

concebemos sobre tamanha positividade desse campo suas grandes contribuições para os 

estudos lingüísticos na atualidade.  

 

 

3 - Análise do Discurso e Mídia: terreno fértil na constituição do sujeito contemporâneo; 

demarcando campo de atuação. 

 

Considerando o trabalho a ser realizado no campo midiático com propósito de 

observarmos a constituição do sujeito masculino, pelo viés teórico da Análise do Discurso, 

cabe, de forma introdutória, estabelecer algumas reflexões quanto ao campo da mídia, no 

sentido de analisar a produção de discursos sobre o corpo e os efeitos da biossociabilidade 

nessa produção.  

O campo midiático pressupõe todo um movimento discursivo interpretativo dessa 

contemporaneidade, emergindo como uma “história do presente” que, ao se instaurar em uma 

sociedade, se produz como acontecimento numa relação de forças que mobiliza memória e 

esquecimentos sob a ordem do discurso, formatando modos de ser do sujeito. Assim, situar o 
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campo midiático numa articulação positiva com a Análise do Discurso, significa 

estabelecermos diálogos fecundos no propósito de investigarmos os modos de subjetivação   

Colocar em foco discussões sobre a constituição do sujeito a partir de sua relação 

com o discurso sobre o corpo, oriundo de todo um processo histórico, significa na ordem do 

discurso atual, admitir o composto de elementos de descontinuidade, fragmentação e 

deslocamento que se desencadeiam nesse processo. Esses elementos são compreendidos a 

partir dos efeitos do processo de globalização que atinge nossa sociedade, pois com o avanço 

tecnológico em que o espaço e o tempo sofreram alterações, modificaram-se também as 

relações sociais do sujeito, tornando-as cada vez mais móbeis e instáveis. 

Deste modo, a mídia, dentro desse contexto contemporâneo no qual se desenvolve 

a biossociabilidade, gerencia sentidos a somar aos feitos dessa forma de sociabilidade, pois 

materializa discursos sobre cirurgias plásticas, uso de cosméticos, prática de exercícios 

constantes, ente tantos outros, com foco numa saúde individualizada por ela comercializada. 

Com isso, instiga o sujeito de desejo a parar e refletir num processo de decifração de si, a se 

transformar com base nos moldes dessa atuação discursiva.  

Sob efeito dessa política a atuar sobre o sujeito em nome de uma saúde 

particularizada a se inscrever na visibilidade do corpo montavél, a mídia cada vez mais, 

desenvolve estratégias de ofertar práticas que nos distanciam da biopolítica clássica de uma 

saúde coletiva, e nos evidenciam a uma poder de controle individual, implicando assim numa 

política de gerenciamento de nós mesmos, na fantasia de nossa autoprodução. 

Nesta perspectiva, os critérios que definem os modos dessa autoprodução como 

forma de se constituir como sujeito de si, se firmam em direção ao corpo a partir de sua 

aparência física, ou seja, na força, no condicionamento físico, na beleza, na longevidade - 

ilusão de imortalidade, etc. Tais critérios acabam por implicar em valores que  orientam a 

ação individual, incidindo desta forma em determinados julgamentos sociais.  

Partindo desses critérios a mídia divulga, apresenta, por exemplo, novos hábitos 

alimentares, novos produtos, maneiras de higienização, formas de ocupação do tempo, tudo 

isso em nome do corpo “saudável”, como forma de prática política de um jogo de verdade 

oriundo das formas de sociabilidade emergente. A biossociabilidade, portanto, coloca o corpo 

na contemporaneidade como lugar de auto-identidade e a mídia atua nesse processo na 

discursivização desse corpo. 

Com isso, a mídia entra na ciranda de uma política do corpo, na qual cabe ao 

indivíduo ser capaz de vigiá-lo, controlá-lo, governá-lo constantemente como condição de 

para avaliar-se moralmente na construção de sua identidade tendo em vista o conjunto de 
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práticas ascéticas existentes no contexto da atualidade. O corpo é o lugar para o qual converge 

a identidade do indivíduo na contemporaneidade, a revelar-se caracteristicamente pela 

reflexividade e pelas práticas de bio-ascese (manuais, terapias, fitenss).  

Assim essas práticas presentes na vida do sujeito estão fortemente presentes e 

relacionadas à biossociabilidade e encontram na mídia espaços em suas materialidades 

discursivas.  É no fazer de prática discursiva que a mídia atua no processo dinâmico de 

subjetivação, a qual modela e refrata os sujeitos dentro de um tempo histórico. O que implica 

numa atividade interlocutiva constante entre atores sociais realizando a partir dessa prática 

discursiva exterior, a produção de modos de subjetivação, corroborando assim para a 

mobilidade do ser sujeito.  

Assim, como efeito desse processo, a mídia torna-se um dispositivo em potencial 

na construção dos modos de subjetivação, contribuindo de forma expressiva na elaboração 

identitária do sujeito, pois se “a globalização cria uma verdadeira indústria de identidades 

descartáveis, flutuantes” (GREGOLIN, 2008 p. 86), a mídia não se exime de sua contribuição 

nesse processo. Com isso, a mídia torna-se assim uma poderosa rede discursiva com fortes 

efeitos de sentidos nas relações entre sujeitos, interferindo na produção de suas 

subjetividades, proporcionando processos contínuos de gerenciamentos de sentidos diversos. 

Sob essa ótica estrutural que media nossas significações quanto ao mundo e quanto a nós 

mesmos, ela afeta diretamente as relações humanas pelo que é simbólico tornando-se material 

discursivo, constitutivo de linguagem. Materializa-se provocando efeitos, ações que 

perpassam todas as relações de e com os sujeitos. Partindo desse princípio, podemos entender 

a mídia “como prática discursiva, produto de linguagem e processo histórico” (cf. 

GREGOLIN, 2007). 

Prática discursiva por se realizar como acontecimento entre sujeitos sociais 

atravessados pelos desdobramentos de poder e por discursos que em atividade, movimento, a 

constitui. Assim, conceber a mídia como prática discursiva trata-se de situá-la como um 

campo no qual o discurso emerge como um acontecimento irrompido pela natureza, 

instauração do enunciado; é produto de linguagem, por um trabalho na esfera do simbólico 

que produz e negocia efeitos de sentido numa materialidade em texto que circulam no social; 

e é processo histórico por acontecer num permanente diálogo com o exterior, evidenciando 

descontinuidade de sentidos inscritos na temporalidade dos discursos que deixam entrever o 

modo como uma cultura organiza e distribui historicamente os efeitos da memória. 
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Buscar o funcionamento da mídia implica em explorar toda uma circulação de 

enunciados que alojam posições de sujeitos a serem ocupadas nesse processo, materializando 

sentidos oriundos da articulação entre a língua, a história e a memória.  

Nesse jogo, o campo midiático opera sobre alguns mecanismos com efeitos na 

produção e circulação de sentidos, exercendo assim, no tecer das relações de saber/poder, uma 

mobilidade necessária entre a língua e uma historicidade que também é constitutiva de 

sentido. Essa articulação preconiza a natureza do discurso como uma prática, pois trata de 

uma atividade constante que atravessa a estrutura da língua a uma rede de memória que lhe é 

preexistente. Trata-se, como nos mostra Gregolin (2008, p. 13), “de procurar acompanhar 

trajetos históricos de sentidos materializados nas formas discursivas da mídia”. 

Seguir na trilha desse percurso, a fim de se estabelecer relações discursivas, 

quanto ao funcionamento da mídia nessa produção de sentidos, significa, como nos coloca 

Silva (2008, p. 40), tomar “os enunciados produzidos pela mídia a fim de observarmos os 

efeitos discursivos resultantes do trabalho realizado no plano do intradiscurso e 

interdiscurso”. Ou seja, é preciso situar os enunciados em suas emergências, mediante 

articulação entre a língua e a história, se fazendo discurso. O discurso então em sua 

constituição imbrica efeitos de memória necessários para sua irrupção como acontecimento, 

tendo no enunciado sua unidade mobilizadora entre a língua e a história. 

Neste propósito, situar o enunciado entre aquilo que é da ordem da língua 

(intradiscurso), com o que está na ordem do histórico (interdiscurso) significa concebê-lo em 

sua condição de acontecimento, o que pressupõe toda uma atividade discursiva de memória e 

atualizações mobilizadas para e na construção dos efeitos de sentidos.  

Assim, entender então, como se constitui a produção dos efeitos de sentidos em 

decorrência de toda uma produção discursiva midiática, significa partir de um gesto 

interpretativo num constante movimento de idas e voltas entre o intradiscurso e interdiscurso. 

É justamente no entremeio dessa articulação que se instalam os sentidos e que de lá se 

derivam. É no movimento interpretativo resultante da língua materializada em algum suporte 

a uma memória discursiva a ser operacionalizada entre recortes e atualizações que os sentidos 

se constroem como discurso, pois, como sabemos o discurso sempre surge no seio de um 

campo de articulações, aliados aos dizeres já–ditos e esquecidos, configurando-se assim no 

interior de relações de forças que lhe determinam, e lhe confere certa unidade.  

Em se tratando, pois, da produção de sentidos na mídia, o gesto interpretativo 

deve sempre mobilizar-se entre o verbal e o não verbal na produção de sentido, reconhecendo 
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nesse jogo sua inscrição na historicidade que o marcam como enunciados, como 

acontecimentos plurais de interpretações. Como coloca Silva (2008, p. 38)  

 

 

No jogo das imagens (textos não verbais) e dos textos verbais que veicula, a mídia 

produz sentidos, tornando impossível somente uma interpretação para o enunciado, 

porque nele se inscrevem os confrontos de posição historicamente marcadas na 

sociedade. Daí a importância de encararmos o discurso da mídia como um objeto 

produzido no jogo das práticas discursivas.   

 

 

É sempre do lugar de confronto que ocupam os sujeitos que de lá derivam 

sentidos plurais que se movimentam no jogo discursivo articulando o verbal e o não-verbal 

(re)atualizando tais enunciados na e pela memória. Deste modo, compreender o jogo 

discursivo das práticas midiáticas implica em reconhecê-la com propriedades de legitimar, 

institucionalizar, direcionar sentidos, provocando fortes efeitos na vida em sociedade. 

A prática discursiva midiática se configura assim como de fundamental 

importância na elaboração dos sentidos que de certa forma preconizam atitudes, 

comportamentos, em fim, participam dos processos de subjetivação, formatada por uma 

historicidade que perpassa os sujeitos. No dizer de Gregolin (2007, p.16), “é ela [a mídia], em 

grande medida, que formata a historicidade que nos atravessa e nos constitui, modelando a 

identidade histórica que nos liga ao passado e ao presente”. A mídia participa desses 

processos quando, no jogo das relações de forças, faz emergir no interior de sua prática, 

elaboração de sentidos, esquecimentos e silenciamentos. Sob essas estratégias, ao participar 

da construção de sentidos, ela mobiliza a memória para produzir sentidos na e para a 

construção do sujeito contemporâneo. 

É nesse processo de manutenção e fabricação da memória que a mídia desenvolve 

papel importante na cooperação de alguns saberes que circulam no meio social, como 

parâmetros de verdade a serem seguidos, anunciados, vividos em sociedade. Ela é então um 

espaço de fomento da memória e de promoção de sentidos que participam ativamente do 

processo de construção da vida social e das identidades dos sujeitos. 
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CAPÍTULO 3 

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO: DA ARQUEGENEALOGIA À 

ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA 

 

 

 

“Todos os começos jamais poderiam 

deixar de ser recomeço” (FOUCAULT, 

2007, p. 27) 

 

 

No fazer desse trabalho investigativo faremos uso do que chamaremos de método 

arquegenealógico
17

, considerando o valor que essa articulação nos proporciona quanto ao 

objeto discurso. 

Para efeito de melhor entendimento desse método, retomamos discussões quanto à 

elaboração do método arqueológico, do método da genealogia e da questão da ética, 

especificamente, como campo de problematização na articulação com os outros domínios. 

Cabe aqui deixar claro que não se trata de métodos de total independência, mas de certa 

maturidade teórica, dado os avanços dos trabalhos foucaultianos. 

Apoiados nesses domínios e, de forma didática, nos situamos numa sistematização 

desse pensamento foucaultiano, segundo critérios metodológicos apresentados por Veiga - 

Neto (2004) incluindo obras não apresentadas como Hermenêutica do sujeito e tecnologias de 

si. 

 

 

3.1 O domínio da arqueologia: saber \poder no discurso  

 

                                                           

17
 Aqui a palavra método é compreendida considerando as ressalvas feitas por Veiga – Neto (2004). E mais 

precisamente método arquegenealógico compreendendo as articulações entre os domínios foucaultianos. 
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O método arqueológico inaugurado por Foucault nos anos 60, desenvolvido no 

decorrer dessas obras: “História da loucura (1961)”; “Nascimento da clínica (1963)”; “As 

palavras e as coisas (1966)” e “A arqueologia do saber (1969)” consiste em um método de 

investigação que opera na descrição de um conjunto de relações que existe em determinada 

época e que determina a emergência também de determinados saberes. 

A arqueologia consiste em investigar e descrever os saberes que emergem dentro 

de uma epistémê, entendida inicialmente, conforme Foucault, (2007, p. 214) como o 

“conjunto das relações que podemos descobrir, para uma época dada, entre as ciências, 

quando as analisamos ao nível das regularidades discursivas”. 

Partindo dessa formulação, a epistémê é entendida, portanto, como um espaço que 

agrupa um conjunto de saberes ordenado em sua constituição. Tal espaço cria assim dadas 

condições de possibilidades de surgimento, transformações, determinação dos saberes.  

Epistémê não se confunde com o saber, pois a epistémê é uma ordem anterior aos saberes, 

sendo assim a condição necessária e determinante para que eles existam. Há um princípio 

ordinário, regulador que determina o que pode e deve ser dito em determinada época e em 

determinado lugar. É desse solo positivo que possibilita em determinada época emergir 

determinados saberes, que o arqueólogo atua na descrição dos elementos que compõem tal 

conjunto dos saberes, configurado dentro dessa ordem. 

Assim, como bem coloca Foucault (1999, p. XVII), “é com base nessa ordem, 

assumindo como solo positivo, que se construirão as teorias gerais da ordenação das coisas e 

as interpretações que esta requer”. No qual, epistémê dar-se no surgimento dessa ordem 

estabelecida num momento histórico nos quais os saberes produzidos discursivamente dentro 

dessa ordem são ordenados, interpretados, legitimados como verdadeiros dadas às condições 

de suas emergências. 

Partindo do princípio de se entender o lugar dos saberes como situados no interior 

de uma epistémê, a partir de seus elementos, Foucault nos mostra que tais saberes que se 

constroem sobre tais elementos são históricos e, consequentemente, descontínuos, ou seja, 

dinâmicos, imprevisíveis, instáveis. 

Nesta perspectiva, o saber deve ser tomado como objeto de investigação, ao qual 

cabe ao arqueólogo descrever as condições de possibilidade do discurso, para compreender os 

arranjos históricos que possibilitaram a produção desse saber. O método arqueológico 

objetiva assim, investigar a constituição dos saberes, considerando determinado campo do 

conhecimento e, a partir das relações discursivas, identificar, estabelecer mudanças, 

transformações sofridas por esses saberes, buscando evidenciar suas descontinuidades. 
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Neste sentido, a arqueologia busca descrever a construção desse campo, 

compreendendo-o como uma rede de saberes que se inter-relacionam abrindo assim, espaços 

para a emergência do discurso, tido como acontecimento. E nessa direção o método 

arqueológico torna-se uma ferramenta que viabiliza pensar um acontecimento discursivo, 

valorizando nele suas descontinuidades.  

O conceito de descontinuidade é essencial para entender o empreendimento 

arqueológico, que implica nas modificações dos saberes. Com esse propósito Foucault (2007, 

p. 10) nos esclarece:  

 

 
a noção de descontinuidade: é, ao mesmo tempo, instrumento e objeto de pesquisa, 

delimita o campo de que é o efeito, permite individualizar os domínios, mas só pode 

ser estabelecida através da comparação desses domínios 

 

 

De posse dos dizeres de Foucault, observamos a dual importância dada à noção de 

descontinuidade no processo da arqueologia, pois se trata de uma ferramenta fundamental 

para análise no interior do discurso, pois, se por um lado, pode ser um instrumento e assim 

viabilizar a descrição, delimitação do campo, a partir do princípio metodológico da diferença; 

por outro, pode ser também objeto, que se encerra na emergência de uma singularidade na 

qual deve o arqueólogo buscar a natureza desse objeto.  

A descontinuidade, em Foucault, é fundamental para a arqueologia, pois se 

constitui como mola mestra de toda a discussão arqueológica dos saberes, bem como de uma 

construção historica-genealógica. A descontinuidade assume tal importância pelo propósito de 

contribuições que traz dentro dessa investigação com base em pressupostos da nova história. 

Assim, considerar a descontinuidade é acreditar que em se tratando de qualquer 

investigação histórica, não há imparcialidade, mas sim, há sempre a subjetividade do 

historiador que ao realizar tal atividade, implica numa série de escolhas, seleção, 

periodização, motivada a interesses que entram nesse jogo investigativo conduzidos por 

procedimentos metodológicos, também optado, a fim de se fazer análise. Como bem enfatiza 

Foucault (2006a, p. 58) a respeito da descontinuidade:  
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Não se trata, bem entendido, nem da sucessão dos instantes do tempo, nem da 

pluralidade dos diversos sujeitos pensantes; trata-se de cesuras que rompem o 

instante e dispersam o sujeito em uma pluralidade de posições e de funções 

possíveis. Tal descontinuidade golpeia e invalida as menores unidades 

tradicionalmente reconhecidas ou as mais facilmente contestadas: o instante e o 

sujeito. E, por debaixo deles, independentemente deles, é preciso conceber entre 

essas séries descontínuas relações que não são da ordem da sucessão (ou da 

simultaneidade) em uma (ou várias) consciência. 

 

 

A noção de descontinuidade não se trata, pois, apenas de uma oposição a uma 

linearidade do tempo, no sentido de uma sequencialização, ordem naturalizada das coisas, 

nem, e principalmente, com a noção de origem, da existência de uma verdade única, de um 

pensamento primeiro, em fim, de um sujeito consciente fundante de saberes únicos. A 

descontinuidade se constitui na irrupção do acontecimento, provocando desestabilidades, 

rupturas nos dizeres, deslocando assim posições de sujeitos mobilizadas pelas relações de 

forças que não se concentram no domínio, na consciência do sujeito, mas que estão no 

movimento dinâmico da língua com a história. A descontinuidade é a força produtora do 

discurso em sua atividade constante na elaboração do saber, dos dizeres. 

Ao pensar na noção de descontinuidade dentro dessa perspectiva, convém 

concebê-la não como de um dizer totalmente contrário ao já-dito, mas como um desejo, de um 

dizer diferente do que se disse, seria então aspirar um novo dizer que surge dado o dizer que 

se instaura em determinado momento. Essa descontinuidade então se dar dentro da própria 

natureza da dispersão que é o discurso. 

Nesse ínterim podemos apontar o valor do discurso dentro da ótica da 

arqueologia, pois se o que vem a interessar o arqueólogo é entender como determinado 

pensamento tenha emergido como um acontecimento dado à ordem do saber, o discurso é o 

objeto de estudo da arqueologia. É neste sentido que Foucault (2005c, p. 72) diz-nos ser “ 

obcecado pela existência dos discursos, pelo fato de as palavras terem surgido”. 

Continuando nesse raciocínio, o valor do discurso para Foucault dentro da 

perspectiva arqueológica se faz pertinente uma vez que é preocupação desse método 

compreender o surgimento e as transformações pelas quais passam os saberes.  O que implica 

dizer que o saber só pode ser apreendido em sua natureza, dada a natureza do discurso que o 

revela. Conforme Foucault, (2007, p. 205), “não há saber sem uma prática discursiva definida, 

e toda prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma.”  

A empreitada de Foucault então se consolida na ideia de buscar entender como 

um objeto emerge para o saber. Nesse intuito, considera de fundamental importância partir 
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das condições discursivas que até então revelam a existência de tal saber. Assim, estabelece-

se uma forte relação entre discurso e saber, pois enquanto esse primeiro expressa, o segundo o 

constitui. 

Nesta ótica, analisar o discurso torna-se o acesso à empreitada de entender o saber 

dado em um determinado momento histórico. Ora, se o discurso revela o saber, o discurso 

também pressupõe a existência de regras que o configuram enquanto atividade, enquanto 

acontecimento. São essas regras, portanto, existentes no interior do discurso dada sua 

dispersão, que configuram as coisas, bem como, instauram gestos de como devem ser 

interpretadas. Para isso, reconhece-se o discurso como uma prática que obedece a 

determinadas regras. 

Assim, o método arqueológico busca elucidar essas regras, as quais se configuram 

dentro de uma dispersão também condicionada a uma lei. Vale dizer, portanto, que a 

arqueologia busca uma possível regularidade presente nessa dispersão dos elementos que 

constituem o discurso. Tais regras seriam então o que possibilitaria um reconhecimento de 

determinada Formação Discursiva. 

Dada essa ordem legitimada pela formação discursiva, ao realizar uma análise do 

discurso, torna-se pertinente estabelecermos a natureza do enunciado. Pois segundo Foucault, 

(2007, p. 132), “a descrição dos enunciados e da maneira pela qual se organiza o nível 

enunciativo conduz à individualização das formações discursivas”. Deste modo, é somente a 

partir da descrição do enunciado que se torna possível configurar e demarcar o princípio da 

regularidade que se inaugura a existência de um saber dado o espaço configurado pela 

formação discursiva que também se singulariza sob esse efeito da descrição do enunciado. 

Essa preocupação com a descrição do enunciado é de suma importância para o 

construto teórico-metodológico foucaultiano, pois é sobre essa base do enunciado que se 

firma todo o modelo teórico da arqueologia. É neste propósito que se pronuncia Foucault, 

(2007, p. 130): “considerarei não que eu tenha construído um modelo teórico rigoroso, mas 

que tenha construído um domínio coerente de descrição [...] do enunciado em sua 

especificidade”. 

Mas em que consiste o enunciado na perspectiva foucaultiana? 

Foucault (2007) em A arqueologia do saber, busca definir o enunciado no 

contraponto do que seja uma frase, uma proposição, um ato de fala, assim evidenciando 

(2007, p. 95) que 
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Será preciso admitir que qualquer série de signos, de figuras, de grafismos ou de 

traços – não importa qual seja sua organização ou probabilidade – é suficiente para 

constituir um enunciado, e que cabe à gramática dizer se trata ou não de uma frase; à 

lógica, definir se ela comporta ou não uma forma proposicional; e à análise, precisar 

qual é o ato da linguagem que pode atravessá-la? Neste caso, seria necessário 

admitir que há enunciado desde que existam vários signos justapostos – e por que 

não, talvez? – desde que exista um e somente um. 

 

 

No tocante à natureza do enunciado, segundo Foucault, não se expressa a uma 

ordem material, baseado numa forma fixa, específica, nem tão pouco quanto ao aspecto de 

organização e probabilidades que essas séries de signos possam se combinar. O enunciado 

então é definido por existir quanto signo, mas acima de tudo apresentando uma função 

enunciativa. Foucault mostra que o que torna uma frase, uma proposição, um ato de fala em 

enunciado é justamente sua função enunciativa: o fato de ele ser produzido por um sujeito em 

um lugar institucional, determinado por regras sócio-históricas que definem e possibilitam 

que ele seja enunciado (cf. GREGOLIN, 2004). 

O enunciado assim aparece na compreensão de uma natureza funcional dentro de 

uma enunciação. Pois ele é, no dizer de Foucault (2007, p. 98) essa “[...] função que cruza um 

domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos 

concretos, no tempo e no espaço”. Quanto à formação do enunciado, ele pressupõe algumas 

características. 

A primeira aponta o enunciado como referencial, o que não implica em entendê-lo 

como possível de uma ligação superficial entre um conceito e um objeto. Mas seu referencial 

consiste em apontar para a existência de um conjunto regular necessário a sua condição de 

existência. Esse conjunto no qual o enunciado referencia trata-se, como bem apresenta 

Foucault (2007, p. 103), de um conjunto “de leis de possibilidade, de regras de existência para 

os objetos que aí se encontram nomeados, designados ou descritos, para as relações que aí se 

encontram afirmadas ou negadas”. É dentro desse conjunto ao qual o enunciado referencia 

que se configuram os objetos materiais apresentáveis possíveis de descrição. 

A próxima característica do enunciado volta-se para a questão da função sujeito. 

Em se tratando do enunciado, ele não possui um sujeito em si, no sentido de um ser que o 

constitua como fonte consciente desse dizer, mas ele abre espaço para um lugar sujeito, sendo 

esse lugar vazio, a ser preenchido no instante em que o enunciado se realiza por determinados 

indivíduos. Assim, nos aponta Foucault, (2007, p. 130): “não a consciência que fala, não o 

autor da formulação, mas uma posição que pode ser ocupada, sob certa condição, por 

indivíduos indiferentes”. 
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Compreendendo essa forma do enunciado ao qual emerge como proponente de 

um lugar sujeito a ser assumido, preenchido por qualquer indivíduo dada a situação de sua 

execução, cabe ao arqueólogo, dentro do que lhe compete, estabelecer a relação entre essa 

“posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito”  (FOUCAULT, 2007, p. 

108). 

Outra característica dada à formação do enunciado trata-se do domínio de 

associação que ele estabelece ao ser proferido, implicando assim sempre na existência de 

outros enunciados. Pois conforme Foucault, (2007, p. 112), “não há enunciado que não 

suponha outros; não há nenhum que não tenha, em torno de si, um campo de coexistências, 

efeito de séries e de sucessão, uma distribuição de funções e de papéis”. A execução do 

enunciado, acontece sempre numa relação de e com enunciados outros que estão imbricados 

nesse processo de funcionalidade que assume o enunciado dado o momento em que é 

proferido. 

A última propriedade do enunciado quanto sua condição de existência, consiste 

em portar uma materialidade que lhe é própria dada sua constituição, ou seja, o material 

adotado pelo enunciado sofre efeito de sua própria constituição, pois essa materialidade, 

segundo Foucault, (2007, p. 114), “é constitutiva do próprio enunciado”. 

Essa materialidade que assume o enunciado, dada sua constituição como 

enunciado, sofre os efeitos de sua localização em geral dentro de uma ordem 

institucionalizada, e nem sempre na sua localização espaço-temporal. Assim afirma Foucault, 

(2007, p. 116) que “o regime da materialidade a que obedecem necessariamente os 

enunciados é, pois, mais da ordem da instituição do que da localização espaço-temporal”. 

Ao situar o material do enunciado sob o prisma e a ordem da instituição em 

detrimento do espaço-temporal, significa que determinada sequência linguística pronunciada 

em momentos diferentes, não implica assim em um mesmo enunciado, já que dada 

materialidade constitutiva desse enunciado mudou em consequência de um novo tempo, um 

novo lugar de realização. 

Refletir sobre essas características do enunciado implica numa melhor descrição 

deste para efeito de aplicação metodológica quanto ao método abordado, assim sendo, 

também se faz necessário situá-lo em sua relação com o discurso, pois só assim ele se legitima 

quanto função enunciativa. 

Sob esse efeito, o método arqueológico elabora sua proposta a partir da análise do 

discurso enquanto enunciado, não compreendendo, assim a uma relação de correspondência 

entre esses, mas como nos coloca Foucault (2007, p. 132) “como lei de coexistência. Isso 
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significa que a relação entre o discurso e o enunciado deve ser uma relação de reciprocidade, 

não limitando a uma pura análise de um sob o outro”. 

Tomada essa relação, o discurso então se torna, numa definição conforme 

Foucault (2007, p. 114), num “conjunto de enunciados, na medida em que se apóiem na 

mesma formação discursiva”. 

Ao compreender o discurso como esse conjunto de enunciados que se converge 

para uma FD, é nessa instância então que ele encontra princípio de regularidade, implicando 

assim numa singularidade resultante da descontinuidade, dispersão do mesmo. 

Desta maneira, pressupomos então que no discurso enquanto dispersão não há 

princípios de organização em si, porém configura princípios de regularidades que convergem 

a uma singularidade possível, permitindo assim também uma possível descrição. Essa 

descrição então será possível mediante um procedimento o qual esclarece Foucault (2007, p. 

80) 

   

 
ora, essa própria dispersão – com suas lacunas, falhas, desordem, superposições, 

incompatibilidades, trocas e substituições - pode ser descrita, sem sua singularidade, 

se formos capazes de determinar as regras específicas segundo as quais foram 

formados objetos, enunciações, conceitos, opções teóricas: se há unidade, ela não 

está na coerência visível e horizontal dos elementos; reside, muito antes, no sistema 

que torna possível e rege sua formação.   

 

 

Na lógica método-arqueológica de Foucault essa descrição torna-se possível no 

momento em que se pode configurar a instância que sobre ordens, instaurações de regras, 

viabilizam emergir os objetos, enunciações, conceitos, opções teóricas. Mas é preciso ressaltar 

que tal formação desses elementos compreende-se, de acordo com Foucault (2007, p. 82) a  

 

 
um feixe complexo de relações que funcionam como regra: ele prescreve o que deve 

ser correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou tal 

objeto, para que empregue tal ou tal enunciação, para que utilize tal ou tal conceito, 

para que organize tal ou tal estratégia. 

 

 

Tendo em vista à formação desses elementos sobrepostos ao princípio de uma 

regularidade, dada a prática discursiva que os instauram, é sob esse chão que deve escavacar o 

arqueólogo, no sentido de ir buscar as leis que instauram a individualidade singular desse 

sistema, caracterizando assim o grupo de enunciados ali articulados pela regularidade de uma 

determinada prática exercida. 
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Assim, é no rastro das regras que constituem e que fazem surgir e transformar 

esses elementos, no sentido de suas emergências dadas no discurso, que compreendemos a 

dispersão do próprio discurso, encerrando-se assim por tais procedimentos, a uma 

regularidade de uma prática que o torna possível. 

Cabe aqui, situar, pois, que o discurso, enquanto conjunto de enunciados 

articulados mediante uma regularidade que lhe é constitutiva, dada a formação discursiva que 

o legitima, acontece sob forma de acontecimento dado a singularidade provocada pelos 

enunciados. 

Neste sentido, o método arqueológico parte então da investigação do enunciado, 

situando-o ao domínio do acontecimento que é o discurso, buscando assim nessa relação, o 

conjunto das regras que até então legitima o aparecimento desse enunciado e não de outro em 

seu lugar. Para Foucault (1971, p. 23): “trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e 

singularidade de seu acontecimento”. Ao situar o enunciado como acontecimento singular, 

significa colocá-lo a ordem do discurso, pois o discurso é uma prática social, em articulação, 

com práticas também não discursivas. 

Partir desse princípio do discurso como prática histórica social significa relacionar 

a língua com “outra coisa”, com o não-disursivo, com o exterior, pois as relações discursivas 

que pretende Foucault (2007, p.p. 52-53),  

 

 
como se vê, não são internas ao discurso: não estabelecem entre as frases e as 

proposições uma arquitetura dedutiva ou retórica. Mas não são, entretanto, relações 

exteriores ao discurso, que o limitariam ou lhe imporiam certas formas ou forçariam 

em certas circunstâncias, a enunciar certas coisas. Elas estão, de alguma maneira, no 

limite do discurso: oferecem-lhe objetos de que ele pode falar, ou antes, (pois essa 

imagem de oferta supõem objetos sejam formados de um lado e o discurso do 

outro), determinam o feixe de relações que o discurso deve efetuar para falar de tais 

objetos, para poder abordá-los, nomeá-los, analisá-los, classificá-los, etc. Essas 

relações não caracterizam a língua que o discurso utiliza, não as circunstâncias em 

que eles se desenvolvem, mas o próprio discurso enquanto prática. 

 

 

Colocar tais relações no limite do discurso implica em inscrevê-la na ordem do 

próprio discurso no qual é possível criar tais objetos e assim poder falar, descrevê-los. Essa 

descrição só é possível quando evidenciamos no enunciado a sua função enunciativa, no 

interior do próprio discurso na condição de acontecimento, em sua singularidade. É, portanto, 

sob esse trilho da relação do enunciado no interior do discurso que se instaura a questão 

desafio e missão para o arqueólogo do discurso: “que singular existência é esta que vem à 

tona no que se diz e em nenhuma outra parte?” (FOUCAULT, 2007, p. 31). 
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Norteado pela questão que se coloca, tomemos nota de algumas particularidades 

da análise arqueológica no sentido de que se possa medir sua capacidade descritiva, 

apontando assim alguns princípios em que se apóia. 

Foucault (2007) começa por elencar algumas considerações a partir de alguns 

propósitos: A propósito da novidade; da análise de contradição; das descrições 

comparativas; da demarcação das transformações. 

Quanto ao propósito da novidade, segundo Foucault (2007, p. 157) 

 

 
A arqueologia busca não os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, 

as obsessões que ocultam ou se manifestam nos discursos, mas os próprios 

discursos, enquanto práticas que obedecem a regras. Ela não trata o discurso como 

documento [...] ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, na qualidade de 

monumento. (grifos do autor) 

 

 

A arqueologia então tem como propósito, apreender os discursos enquanto 

práticas reguladas, controladas por relações de forças mediante positividades. A arqueologia 

quanto ao propósito da novidade, não busca encontrá-la numa superficialidade dada ao 

discurso em si, mas na investigação de todo um movimento que rege sua constituição, 

apontando assim a um conjunto de formações discursivas que o regula. 

Tratá-lo, não como documento, mas como monumento significa tê-lo não como 

um registro materializado sobre a ordem de uma transparência implicando em certa 

objetividade da língua, mas sim, como um inventário social erguido, construído num dado 

processo de natureza discursiva que mobiliza saberes tornando-se algo opaco, incompleto pela 

natureza da própria linguagem. 

Já quanto ao propósito da análise de contradição, diz Foucault (2007, p. 157) que 

 

 

 

 

 

 

a arqueologia não procura encontrar a transição contínua e insensível que liga, em 

declive suave, os discursos aos que o precede, envolve ou segue. [...] Pelo contrário, 

definir os discursos em suas especificidades; mostrar em que sentido o jogo das 

regras que utilizam é irredutível a qualquer outro; segui-los ao longo de suas arestas 

exteriores para melhor salientá-los. 
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A arqueologia não trilha uma perspectiva da linearidade, nem de uma 

continuidade dada ao que é histórico, por isso, não busca encontrar simplesmente uma ligação 

de um discurso dado ao seu precedente, mas sim busca definir os discursos dentro de uma 

configuração que lhe é específica e, a partir disso, esclarecer as regras que os regem no seu 

aparecimento, que o legitima como singular, embora, nascente de uma irrupção que lhe é 

externa. 

No tocante ao propósito das descrições comparativas, esclarece Foucault (2007, 

p. 158) que 

 

 
a arqueologia não é ordenada pela figura soberana da obra; não busca compreender o 

momento em que esta se destacou do horizonte anônimo. [...] Ela define tipos de 

regras de práticas discursivas que atravessam obras individuais, às vezes as 

comandam inteiramente e as dominam sem que nada lhe escape; mas às vezes, 

também, só lhes regem uma parte. A instância do sujeito criador, enquanto razão de 

ser de uma obra e princípio de sua unidade lhe é estranha. 

 

 

A arqueologia é um método que tem sua essência na descrição das regras 

específicas que legitima e produz os discursos, centrando-se nas práticas discursivas que os 

instaura. Não busca assim uma contextualização histórica da obra em si, numa tentativa de 

descrevê-la quanto ao momento de sua criação, mas evidenciar tais regras de constituição do 

discurso que o dominam por inteiro em sua produção. A instância do sujeito aqui aparece no 

tocante ao princípio ilusório de estabelecer unidade quanto ao discurso que o produz, sendo 

somente nessa questão que pode fugir ao domínio das regras quanto à constituição do 

discurso. 

E finalmente quanto ao propósito da demarcação das transformações ressalta 

Foucault (2007, p. 157) que 

 

 
a arqueologia não procura reconstituir o que pôde ser pensado, desejado, visado, 

experimentado, almejado pelos homens no próprio instante em que proferiam o 

discurso; [...] Em outras palavras, não tenta repetir o que foi dito, reencontrando-o 

em sua própria identidade. [...] Não é o retorno ao próprio segredo da origem; é a 

descrição sistemática de um discurso-objeto. 

 

Quanto a esse propósito, a arqueologia funciona como um método que não se 

preocupa em reconstituir sob uma legitimidade um sentido único, possível, dado pelo 

enunciador do discurso. Não se trata de repetir o que foi dito, ir a possível origem do dizer, 

mas trata-se de descrever a sistematicidade das regras que articulam a existência de 

determinados discursos operando sobre esse, com efeito, de torná-lo objeto mediante as 
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práticas discursivas que ali se movimentam. São, portanto sobre as práticas discursivas como 

objetos de estudo que atuaremos no fazer desse trabalho, operando na articulação de todo esse 

processo que incide sobre a perspectiva arqueológica. 

 

 

3.2 O domínio da genealogia: as tramas do poder 

 

Se no início de seus trabalhos Foucault deu ênfase em investigar as relações de 

saberes, mais tarde, por volta dos anos 1970 se porta com mais incidência as relações de 

poder, que até então, estavam imbricadas nessas relações. É importante frisar que toda essa 

discussão metodológica surge da nascente do sujeito, pois a preocupação de Foucault centrava 

justamente na fabricação do sujeito. 

Ao situar o poder disperso nos emaranhados da teia social Foucault aborda o 

método genealógico a partir de suas obras: “Vigiar e punir“ e “A vontade de saber” (primeiro 

volume de História da sexualidade). 

O método genealógico consiste, pois, em validar os saberes em sua gênesis, 

configurando suas positividades dada as condições de suas exterioridades, com isso, os 

saberes são tidos nessa perspectiva como objetos que se constituem como dispositivos 

estratégicos imbricados pelo poder. A genealogia então se centra num caráter explicativo dos 

fatores que interferem na emergência e permanência dos saberes, bem como na sua adequação 

ao campo discursivo ao qual está ligada, legitimando assim sua existência como dentro de um 

quadro, dispositivo de caráter político. 

Ao discutir esses métodos, fica cada vez mais claro que eles não se excluem, mas 

ao contrário, somam-se a análise do discurso, pois conforme Foucault (2006, p. 65-66), 

 

 
A arqueologia: [...] concerne à formação efetiva dos discursos, quer no interior dos 

limites do controle, quer no exterior, quer, a maior parte das vezes, de um lado e de 

outro da delimitação. [...] a genealogia estuda sua formação ao mesmo tempo 

dispersa descontínua e regular. 

 

 

A arqueologia numa perspectiva metodológica do discurso se firma em 

preocupações de ordem estrutural, de organização interna de controle do discurso. Já no 

tocante à genealogia, ela consiste na ideia de estudar a formação do discurso de maneira mais 

explicativa, em confirmar, dar legitimidade à análise, no sentido de sua procedência, levando 
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em conta os elementos e estratégias colocadas em prática no articular das relações de força, 

bem como dos limites e regras que derivam de dispositivo de natureza política, configurando-

se como objeto dado às regularidades discursivas que delimitam e constroem o próprio espaço 

de constituição do discurso. 

A genealogia nesse propósito de método dentro de um construto foucaultiano, 

deve ser compreendida então como uma abordagem da análise que elucida o que já se fazia 

presente no método arqueológico, mas que não havia surgido como um domínio específico de 

análise, que seria então a existência das relações de poder. Poder esse compreendido como 

dentro de uma positividade na elaboração dos saberes, e que Foucault aborda como não 

centralizado, mas em movimento, conforme abordaremos posteriormente. 

Neste sentido diferenciamos esses métodos não a partir de um objeto diferenciado, 

mas sim, a partir de domínios específicos de análise em que se situam, pois, por um lado, 

temos a arqueologia que objetiva descrever o discurso configurando as regras que 

condicionam o saber. Por outro lado, temos a genealogia que objetiva evidenciar mediante as 

práticas discursivas como se dão as relações saber-poder que ali se instauram e se exercem. 

Deste modo, os métodos se articulam no propósito de querer entender as relações entre o 

saber/poder e suas positividades emergidos numa determinada época. Para isso, o único 

objeto ao qual seria possível apreender essas relações é somente através do discurso. 

O discurso é, portanto, o lugar ao qual se alojam essas relações entre o saber e o 

poder. Como bem menciona Foucault (2005a, p. 95), “é justamente no discurso que vêm se 

articular poder e saber”. É, portanto, o discurso, o ponto, ao qual convergem os domínios de 

análise dada à arqueologia, pela ordem do saber; dada à genealogia pela articulação 

saber/poder. Isso implica, pois, não considerar tais procedimentos estáticos e sim articulados, 

um ao domínio da autonomia do saber, outro, da autonomia sobre as relações saber/poder. 

Partindo desse princípio de abrigo as relações de saber/poder, o discurso é tido 

como de uma realidade complexa, o que exige considerá-lo sob algumas condições; de um 

lado como um conjunto configurado por regras que o regem em sua atuação e, por outro, por 

sua natureza polêmica e estratégica. 

Com o advento da genealogia, mais precisamente pelas relações de poder que se 

instauram no e pelo discurso, a natureza do discurso se firma com mais propriedade como 

sendo um acontecimento que se realiza dentro de uma cadeia de dispersão, de 

descontinuidade. 

Tal descontinuidade é agora percebida como e por atravessamentos de relações de 

poderes que dinamizam a atividade de análise do discurso tendo-a como nos diz Foucault 



90 

 

(2005a, p. 95) “como uma multiplicidade de elementos discursivos que podem entrar em 

estratégias diferentes”. É sob essas estratégias que se evidenciam as relações de poder que 

atravessam os saberes no constituir dos discursos, dada sua articulação com a exterioridade. 

A genealogia, então, busca explicar o surgimento dos saberes a partir dessas 

condições externas de suas possibilidades. Ela investiga, pois, a razão de existência de 

determinado saber, bem como sua transformação, tendo em vista sua natureza estratégica de 

ser, mobilizadas pelas relações de poder que lhe são inerentes. 

Na busca do porque da emergência de determinados saberes a genealogia situa-se 

no campo da história, das condições políticas que propuseram tal efeito. É daí então que se 

analisa o discurso como prática que negocia saberes e poderes. O que implica ser essa a maior 

preocupação da genealogia, analisar como se comporta os poderes dentro de uma prática 

discursiva. 

O poder ao qual empreende Foucault (2005a, p. 88) nessa empreitada da 

genealogia é tido como “multiplicidade de correlações de força”. Neste sentido o poder é 

compreendido numa articulação de forças que se realiza mutuamente, ou seja, há sempre uma 

relação recíproca quanto à manifestação do poder enquanto força e a força enquanto poder. 

Deste modo a noção de poder em Foucault não se confunde com a noção de um 

poder como algo ao qual pode ser detido, como algo centralizador, opressor, pois segundo 

Foucault (2002, p. 154), “o poder não oprime por duas razões: primeiro, porque dá prazer, 

[...]. Em segundo lugar, o poder pode criar”. 

O poder nessa perspectiva foucaultiana é tido como positivo, dada sua capacidade 

de dar prazer e se poder criar. Porém, essas capacidades que tornam o poder um elemento de 

positividade, de utilidade, só é possível em sua articulação, relação necessária com o saber. O 

que legitima ser a relação saber/poder, uma relação de interdependência. Assim afirma 

Foucault (1994, p. 27): 

 

 

 

 
Temos antes que admitir que o poder produz saber (e não simplesmente 

favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e saber estão 

diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição correlata de 

um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo 

relações de poder. 
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Embora haja essa relação correlata entre saber/poder, ambos não se confundem, 

pois há singularidades, individualidades que os constituem como bem evidencia Deleuze 

(1991, p. 81) “o saber passa por formas, o poder por forças. O saber diz respeito à articulação 

entre ver e falar, visível e enunciável; já o poder passa por pontos, de um ponto a outro sem 

nunca deixar-se localizar”. 

São, portanto, especificidades, características de cada um (saber e poder), mas que 

são mediante essas características que ambos encontram-se na reciprocidade necessária para 

se realizarem, pois o saber tem forma, é perceptível e enunciável, ou seja, existe enquanto 

material e é sob essa materialidade que se evidencia o exercício de poder que se dá por forças 

no configurar da existência desse próprio saber, materializado, visível, enunciável, 

potencializando-o também a uma força poder. 

É na dinâmica de produção do saber que o poder não se localiza, pois se deixa 

deslizar sobre a teia que costura as práticas discursivas que provocam a irrupção dos 

acontecimentos. E nesse jogo então que coexiste a inseparável e necessária relação entre 

saber/poder em suas condições de existência, pois conforme Foucault (2004, p. 142), “o 

exercício do poder cria perpetuamente saber e, inversamente, o saber acarreta efeitos de 

poder. [...] Não é possível que o poder se exerça sem saber, não é possível que o saber não 

engendre poder”. 

Ainda em se tratando dessa relação saber/poder, ambos devem ser analisados sob 

a instância do discurso, pois é sob a realidade da prática discursiva que se exerce o poder 

construindo assim saberes. Desta maneira não é o saber, construído sob o horizonte de um 

sujeito livre ou não, que se tem domínio do conhecimento, sendo esse desligado do poder ou 

usando esse saber para se ter poder. 

O sujeito então deve ser compreendido nessa relação recíproca do saber/poder, 

como efeito dessa relação no descontínuo da história. Ou seja, não é o sujeito que tem 

domínio sobre os saberes tendo-os independente do poder ou usando-os para ter poder, mas 

dentro da historicidade da qual emergem relações saber/poder o sujeito sofre o exercício da 

força dessa relação. Segundo Foucault (1994a, p. 27), “não é a atividade do sujeito de 

conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os 

processos e as lutas que o atravessam e que o constituem, que determinam as formas e os 

campos possíveis do conhecimento”. 

Nesta perspectiva, toda atividade produtora de saber, implica  em uma força de 

poder que o instaura dentro de uma historicidade que lhe é favorável. Historicidade essa dada 
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a descontinuidade dos processos de lutas que são também atravessados sob esses efeitos da 

relação saber/poder, implicando assim numa certa singularidade na ordem do discurso. 

Dentro dessa singularidade dada a ordem do discurso sob efeito de toda uma 

descontinuidade histórica, articulada mediante relações de forças na produção dos saberes é 

que a genealogia se aplica enquanto atividade investigativa, buscando assim, a partir dessa 

singularidade, o como se deu a produção dos saberes, dada as relações de forças que o 

legitimam, a uma verdade de ser, de existir em determinado momento da história. 

Com o propósito de explicar que a verdade é uma produção discursiva, Foucault, 

inspirado em Nietzsche, recorre ao conceito de vontade de verdade, o que implica em 

considerar a verdade uma produção do poder. Nesse intuito diz Foucault (2004, p. 12) o que 

 

 
a verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coações e nele 

produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, 

sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz 

funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir 

os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 

técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 

estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. 

 

 

A verdade então é tida como produzida discursivamente pela teia na qual se 

desloca sempre o poder de um ponto ao outro, na tessitura, elaboração, e produção do saber, 

sendo esse último regulado por tal prática discursiva. 

A verdade nesse trajeto produz efeitos regulamentados de poder. O poder é vital 

na constituição daquilo que se entende por verdade numa determinada sociedade. A verdade é 

inerente ao poder como aponta Foucault (2004, p. 12): “a verdade não existe fora do poder ou 

sem poder”. O que implica em múltiplas coerções, mecanismos, e técnicas que legitimam sua 

atuação, aceitação dentro de uma sociedade. A verdade então nessa configuração genealógica 

se dá como uma vontade de verdade. 

O papel do genealogista, então, se desenvolve na perspectiva de identificar os 

possíveis mecanismos de poder estabelecidos em uma determinada sociedade na produção das 

verdades por ela concebida num determinado momento histórico. Ou seja, seria descrever os 

instrumentos do poder na fabricação da vontade de verdade vivenciada socialmente. O que 

implica no reconhecimento das estratégias usadas pelo poder para que a sociedade mantenha 

essa verdade como gozo de sua vontade. 
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No exercício de seu papel, cabe ao analista nessa empreitada genealógica, a 

encontrar essas estratégias, articular os saberes dentro dessa ordem de uma verdade 

estabelecida, fazendo suscitar saberes outros, excluídos e à margem desses, buscando assim 

evidenciar dentro de uma história descontínua, o como e o porquê que o poder promove 

determinados saberes em detrimento de outros ao bel prazer de uma vontade de verdade.  A 

questão, pois, incide sobre por que determinados saberes aparecem como verdades. 

A genealogia, então, se debruça na história, buscando entre seus silêncios e agitos, 

pedaços de acasos e descontinuidades que assim possam montar o quebra-cabeça montado na 

construção não apenas do saber, mas de seu valor de verdade. 

No considerar dessas peças de um quebra-cabeça da história, tendo assim várias 

possibilidades de montagem, pressupõe que há sempre algo que se deve montar, e se tem algo 

a sempre ser montado, significa que há também por meio dessa atividade uma força que nos 

prega a dizer qual é a peça a ser encaixada. Há assim uma regularidade a ser obedecida seja 

por qual razão, regra do jogo. 

É, portanto, desse tabuleiro da história com suas circunstâncias diversas que a 

Genealogia, bem como, a Arqueologia, buscam entender as situações específicas de 

determinados saberes, entendo-os como permeados por relações de forças não estanques, mas 

sempre se renovando, recriando-se, dadas as condições dessa própria história. 

Não existe assim uma verdade absoluta expressa por um saber, mas há no interior 

desse saber, o encontro de uma regularidade do poder com a história que o legimita. Essa 

legitimidade do saber tem a emergência do que somos, dado a costura da linha do tempo. 

A verdade, pois, assim como o ser, se dilui ao acaso acidental da história. Há, 

pois, uma articulação do ser, do corpo com a história, situando assim a genealogia no 

entremeio dessa articulação. Neste sentido, é o nosso corpo, vestido pelos trapos da história 

que encontra no tecer dessa matéria os fios rígidos do poder, que ao constituir saberes ao bel 

prazer de suas vontades de verdades, configuram-se também seus modos de existência, dentro 

de uma arte de viver presa à moldura de um tempo. 

Ao buscar a procedência dos saberes situados aos seus valores, mediante a uma 

vontade de verdade forjada a regularidades de uma força-poder, a genealogia não busca 

desconstruir quem somos, mas fazer uma análise do que somos no atravessamento dessa 

vontade de verdade que nos constitui enquanto sujeitos que se fabrica na malha da história 

pelos fios do discurso. 

O discurso é, assim, o elemento articulador das relações de saber/poder, o que 

implica ser também o objeto de estudo tanto do método arqueológico como do genealógico, 
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pois se na arqueologia busca-se descrever o conjunto de regras que configuram determinada 

prática discursiva, em um determinado momento histórico, a genealogia mostra que essas 

configurações mediante as regras de sua organização, correspondem ao resultante das 

estratégias do poder contida nas práticas sociais. 

 

 

3.3 O domínio da ética: sujeito na estética de sua existência 

 

É nas obras “História da sexualidade”, precisamente nos volumes II e III, 

“Hermenêutica do sujeito” e nas “Tecnologias do eu” que Foucault discute o processo de 

subjetivação instaurando assim um novo domínio. Esse domínio se firma então, no objetivo 

de estudar, segundo Foucault (2005b, p. 10), “os modos pelos quais os indivíduos são levados 

a se reconhecerem como sujeitos”. 

Trata-se da elaboração de uma ética como mecanismo para construção de uma 

estética da existência. O sujeito então se reelabora numa perspectiva reflexiva dada sua 

inscrição no constituir-se de si mesmo como um sujeito moral. 

Deste modo, cabe então, inserido dentro dessa perspectiva de toda uma atividade 

constitutiva do sujeito, no (re)encontro consigo mesmo, recuperar o conceito de ética 

abordado por Foucault, que se contrapõe ao código moral, pois para Foucault (2005b, p. 211), 

 

 

Entende-se moral como um conjunto de valores e de regras de conduta que são 

propostos aos indivíduos e aos grupos por meio de diversos aparelhos prescritivos, 

como podem ser a família, as instituições educativas, igrejas etc. [...] pode-se 

chamar esse conjunto prescritivo de „código moral‟.[...] entende-se também por 

„moral‟ o comportamento real dos indivíduos em sua relação com as regras e valores 

que lhe são propostos [...] chamaremos esse nível de fenômenos de „moralidade dos 

comportamentos [...] isso porém não é tudo. De fato, uma coisa é uma regra de 

conduta; outra, a conduta que se pode comparar com essas regras. Porém, outra 

coisa é ainda [...] a maneira como se deve constituir a si mesmo como sujeito moral, 

agindo em referência aos elementos prescritivos que constituem o código. Dado um 

código de conduta para um determinado tipo de ações (que pode ser definida por seu 

grau de concordância ou divergência em relação ao código) há diferentes maneiras 

de o indivíduo „se conduzir‟ moralmente, diferentes maneiras para o indivíduo, ao 

agir, não operar simplesmente como agente, mas sim, como sujeito moral dessa 

ação. 

 

Percebemos então um efeito ambíguo no qual discorre sobre o entendimento do 

termo moral, por um lado há quem entenda como um conjunto de normas e regras prescritivas 

aos indivíduos, ou seja, como normas impostas ao convívio social estabelecido pelos 

aparelhos prescritivos, devendo, portanto, aos indivíduos seguirem.A esse conjunto de 
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prescrições Foucault chama de código moral. Por outro lado, há quem o compreenda como o 

comportamento real dos indivíduos frente às regras e normas estabelecidas no conjunto social, 

ou seja, implica nas atitudes tomadas pelos indivíduos frente ao código moral, a esse nível 

Foucault chama de moralidade de comportamento. Entretanto, moral para Foucault, é “ainda” 

uma outra coisa, a maneira como se deve constituir a si mesmo como sujeito moral, agindo 

em referência aos elementos prescritivos que constituem o código.  

Deste modo a moral para Foucault trata-se de uma questão ética. Trata-se de todo 

um processo de constituição do sujeito frente aos códigos morais aos quais estão submetidos 

dentro de determinada cultura. No exercício desse saber/poder que instaura os códigos morais, 

há no percurso desse, encontrado pelos indivíduos, espaços nos quais eles possam se revelar 

dada instâncias de resistências ou obediência (ambas nem sempre em sua totalidade) às 

interdições nas quais encerram o código moral. Dado essa abertura pela qual o indivíduo se 

relaciona, mediante articulações de forças que o envolve, é nesse âmbito que se constrói sua 

conduta, que se firma sua condição de sujeito moral. 

Conforme Foucault ( 1994b, p. 291) 

 

  
o sujeito se constitui através das práticas de sujeição ou, de maneira mais autônoma, 

através de práticas de liberação, de liberdade, como na Antiguidade – a partir, 

obviamente, de um certo número de regras, de estilos, de convenções que podemos 

encontrar no meio cultural. 

 

  

Isso implica em dizer que só há uma construção ética moral do sujeito, a partir de 

um conjunto de prescrições, regras sociais. E essa constituição do sujeito moral pode ocorrer 

mediante práticas de sujeição às quais o indivíduo é obrigado a cumprir as prescrições, o 

código moral, ou através de práticas mais livres, como acontecia na Antiguidade na qual o 

indivíduo era livre para cumprir ou não as prescrições culturais, encontrando nesses espaços 

de resistências e formas voluntárias de cumprimentos. 

Essa atividade constitutiva do sujeito implica, portanto, na construção de uma 

estética de existência, pois se trata de uma forma peculiar, individualizante de se constituir 

como tal, nas relações de forças criadas por ele mesmo, frente ao outro, legitimado pelo 

código moral social institucionalizado ali operante nessa construção. Desse modo trata-se de 

uma ação, prática social moralizante do sujeito na construção ativa de sua própria moralidade. 

É nesta perspectiva então que Foucault entende e concebe o conceito de ética em 

seus trabalhos, tendo, como nos aponta Veiga Neto (2004, p. 98), “o modo „como o indivíduo 
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se constitui a si mesmo como sujeito moral de suas próprias ações‟ a ética, como „ a relação 

de si consigo‟”. A ética assim compreendida encontra espaço nos trabalhos foucaultianos 

objetivando a pensar o sujeito em sua relação consigo mesmo, como resultado de um 

amadurecimento, reflexão desse indivíduo, dado aos atravessamentos do saber/poder, que ao 

se fazerem presentes em sua constituição, enquanto sujeito, abre certos espaços de liberdade a 

ele, para encontrar nas práticas sociais a brecha para olhar para si e assim encontrar no espaço 

dessa abertura, o espaço de sua própria formação moral. 

Como nos reforça Fonseca Silva (2007, p. 70): 

 

 

A ética para Foucault é a possibilidade de apontar o sujeito que constitui a si próprio 

como sujeito das práticas sociais. É o momento para refletir o motivo pelo qual o 

homem moderno constitui critérios de um modo de subjetivação em que a 

“liberdade” tenha espaço. 

 

 

A problemática foucaultiana incide, pois, em entender as formas pelas quais os 

indivíduos se constituem como sujeitos de si a partir das experiências por eles vivenciadas 

nessa constituição que interligam o social na construção do sujeito moral de si situado aos 

modos de subjetivação. 

A subjetivação é dada como o processo pelo qual oportuniza ao sujeito, um 

encontro consigo mesmo, resultando assim numa possível transformação. Trata-se de um 

mecanismo importante para a constituição do sujeito. O processo de subjetivação surge como 

oportunidade de um olhar para dentro de seu interior a partir de um todo exterior que o 

constitui nessa relação. Esse processo de subjetivação constrói assim modos de existência do 

ser sujeito. 

A prática da constituição do sujeito não acontece de forma mecânica e de 

independência entre os elementos que compõem a arqueologia ou a genealogia, como o da 

ética, mas como nos reforça Veiga-Neto (2004, p. 99), “ao contrário, não só sempre atuam ao 

mesmo tempo como ainda e principalmente, os constituintes de cada eixo se deslocam para os 

eixos vizinhos por meio do sujeito em constituição, o qual flutua no espaço definido pelo 

feixe de coordenadas que o projetam sobre os eixos”. 

Diante do propósito que instaura esse novo eixo, ele só tem sua condição de 

existência, dada a base fornecida pelos procedimentos metodológicos que o antecedera, ou 

seja, dadas as contribuições da arqueologia, bem como da genealogia, pois, buscar 

compreender o processo pelo qual o indivíduo torna-se sujeito de si implica inserir-se num 
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conjunto de relações complexas que o envolve, sendo possível analisá-la somente partindo das 

investigações direcionadas aos sistemas de configurações, condições de formação dos 

discursos. 

Neste sentido, os fios das relações de forças que entrecruzam saber/poder 

presentes nas práticas discursivas dada a exterioridade histórica lhe solta um outro fio que se 

volta para a reflexão interior do indivíduo conduzindo-o a se tornar sujeito de si, criando 

assim modos de existência (cf. DELEUZE, 1991). 

Trata-se de uma relação constitutiva do sujeito frente ao poder regulado e ao saber 

instaurado, que num movimento descontínuo, esse sujeito costura, sobre o fio da reflexão que 

lhe é dado a colocar na agulha dos seus desejos, os tecidos de sua existência no fabricar de si 

mesmo, na cocha de retalhos da vida, produzindo assim uma grande obra de arte. 

Deste modo, trata-se de uma relação do indivíduo com ele mesmo, mediante às 

articulações que mobilizam as regras poder/saber, facultando assim, o agir desse, na 

construção de sua existência. E, é precisamente nessa reflexão de se conduzir por uma estética 

da existência, que o indivíduo se torna sujeito de si. 

Assim se compreende e se realiza o processo de subjetivação, pois ele configura-

se no constituir de modos de existência ética e estética aos quais os sujeitos de maneira livre, 

aqui entendida essa liberdade como condicionada há alguns fatores, encontram nesse espaço, 

técnicas para sua reelaboração no plano das forças que se volta para seu interior, provocando, 

pois, mudanças quanto ao seu ser. O que implica nessas relações a existência dos cuidados de 

si. 

É nesse intuito, que emerge dessas discussões foucaultianas, as chamadas técnicas 

de si, que consistem justamente em práticas realizadas pelo indivíduo no desejo de se 

encontrar como sujeito de si. São práticas que, como afirma Foucault (2005b, p.15) “os 

homens não somente se fixam regras de conduta, como também procuram se transformar, 

modificar-se em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos 

valores estéticos e respondam a certos critérios de estilo”. 

As técnicas de si emergem a partir dos artefatos utilizados pelos indivíduos no 

conjunto das regras sociais aos quais as mobilizam como recursos de um auto-conhecimento 

no intervalo dessas práticas, procurando assim encontrarem-se como construtores de uma 

ética de si, como modo de e para sua existência enquanto sujeito criativo dentro da obra de 

arte que constitui sua vida. 

É sob essa lógica que Foucault realiza um trabalho arquegenalógico no campo da 

ética experienciada por algumas culturas (grega clássica e romana) objetivando assim, estudar 
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como se constitui o sujeito, mediante o processo de subjetivação na elaboração de um projeto 

dada uma estética da existência. 

Foucault caminha como afirma Fonseca (2003, p. 104)  

 

 

no sentido de realizar uma história da moral, não em função dos códigos ou dos 

comportamentos, mas em função da constituição de si. Como, para Foucault, a ética 

é a própria relação consigo, fazer história da moral é fazer a história da subjetivação 

em função das técnicas de si. 

 

 

 

O projeto articulado por Foucault, como por exemplo, no “uso dos prazeres” 

busca estudar o sujeito do desejo, bem como as técnicas de si desenvolvidas em sua 

constituição o que se torna de suma importância para se entender a moral dos prazeres 

experienciada no mundo grego do século IV a.C. 

Situados nesse tempo, da Antiguidade Clássica grega, Foucault, analisa as práticas 

existentes em torno do sexo, nos mostra que os prazeres foram problematizados dentro de 

uma moralidade cultivada pelas práticas dos cuidados de si que implicavam na existência do 

sujeito do desejo. Problematizou como os indivíduos se constituíram como sujeitos sexuais 

racionalizando o desejo e o sujeito desejante. 

Baseados nas técnicas de si, os gregos antigos buscavam viver os prazeres dentro 

de uma conduta pautada numa certa liberdade, não havia, portanto, uma proibição do sexo. Os 

gregos antigos não seguiam nenhuma prescrição severa de regras quanto ao sexo, as quais se 

não seguisse, implicaria em algum castigo ou recompensa, como acontecia no comportamento 

moral do cristianismo dada uma conduta moral de interdições e austeridade. 

Neste sentido, a cultura grega antiga, conforme Foucault em estudo dos textos de 

Xenofontes, Platão, Aristóteles e Hipócrates, conduzia a uma construção ética, dada a 

problematização dos usos dos prazeres, referenciada num conjunto de técnicas, cuidados de si 

que implicava na construção de uma estética da existência pautada na serenidade, prudência, 

de um governo de si para os outros. 

Vale ressaltar que a moral ética sexual grega centrava-se no homem, esse, porém, 

só poderia ter poder sobre os outros no conhecer de si. Tratava-se de uma questão de um 

status político, pois o cuidado de si, o autocontrole de si e de seus prazeres eram condições 

necessárias para as relações sociais. 

Isso não implicava na ausência de doutrinas, códigos morais, na cultura grega 

clássica, mas sim em maneiras diferentes de se construir como sujeito mediante essas práticas, 
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pois conforme Foucault (1999), muito dos temas que até então se faziam presentes na 

problemática do sexo imbricada nas condutas morais nessa época da Grécia clássica 

penduraram até a modernidade. 

Os temas que são evidenciados tratam segundo Fonseca (2003, p. 104), da 

“preocupação com os excessos do corpo, [...] prática da masturbação; exortação à moderação 

e à fidelidade conjugal; [...] desqualificação da homossexualidade; e por fim, as noções de 

abstenção e autocontrole vinculadas ao acesso à verdade”. 

Mesmo considerando estas presenças temáticas que há entre as épocas aqui 

referenciadas, que poderia supor uma continuidade das formulações morais, ao contrário, 

revela diferentes maneiras de se concebê-la no exercício de suas práticas. 

Diante disso Foucault problematiza justamente as práticas que envolvem o 

simbólico em torno do sexo. É neste sentido que procura investigar a forma como se dá a 

experiência nas quais os indivíduos se reconhecem como sujeitos de uma sexualidade. A 

sexualidade entendida aqui como experiência articulada a questões históricas, se tornando 

única em sua emergência que envolve a preocupação moral do sujeito no seu cuidado ético na 

elaboração das técnicas de si em relação às práticas de si. 

Domínio esse que permite conhecimentos diversos a se articular numa rede que se 

tece dado um sistema de regras e prescrições, pois se por um lado a cultura grega clássica 

experiencia o sexo como dentro de uma positividade constitutiva de uma conduta livre de 

coerções, interdições (civis, sociais e religiosas) implicando assim num sujeito de livres 

escolhas, por outro lado, ao contrário, no cristianismo, como nos aponta Fonseca (2003, p. 

105), “parece que a reflexão moral acentuou uma maior exigência de austeridade exatamente 

onde as interdições codificadas eram mais coercitivas. A austeridade moral constitui, assim, 

uma confirmação das interdições”. Interdições essas de ordem civil, social e religiosa 

principalmente. 

Partindo dessa idéia, Foucault procura entender como alguns dispositivos de 

poder a partir de alguns campos do saber (medicina e a filosofia) localizados em uma 

determinada época fabricaram usos do sexo prescrevendo formulações de temas de 

austeridade sobre os quatros eixos que pareciam aos homens serem mais livres de interdições, 

a saber: o eixo das relações com o corpo; com a esposa; com os rapazes e com a verdade. 

É no constituir desses eixos que se fundamenta o emergir de um jogo de 

interdições sexuais, frente a algumas relações observadas por Foucault (2005b, p. 25): 
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relações com o corpo, com a questão da saúde e, por trás desta questão todo jogo da 

vida e da morte; relação com o outro sexo, com a questão da esposa como parceira 

privilegiada, no jogo entre a instituição familiar e o vínculo que ela cria; relação com 

o seu próprio sexo, com a questão dos parceiros que nele se pode escolher, e o 

ajustamento entre papéis sexuais e sociais; finalmente relação com a verdade, onde 

se coloca a questão das condições espirituais que permitem ter acesso a sabedoria. 

 

 

Discutindo essas relações dentro de toda uma conduta moral experienciada pelos 

gregos antigos, pautada num construto ético, na elaboração das técnicas de si é que Foucault 

evidencia essas relações. 

Assim sendo, mostra que a relação com o corpo estava relacionada ao campo da 

medicina, que regia sobre o discurso da saúde o regimentar do cuidado com o corpo.  Os 

gregos nessa ocasião tinham toda uma preocupação técnica com o corpo. Tratava-se de uma 

Dietética
18

 direcionada para uma questão de saúde, cuidado de si que traria efeitos nas 

práticas dos usos dos prazeres. 

Essa relação com o corpo é regimentada desde a alimentação até as relações 

sexuais. E como o foco da discussão está nessa última, ela, na compreensão dos trabalhos 

foucaultianos, se justifica pela relação entre a vida e a morte. Como expõe Fonseca (2003, p. 

114): 

 

 
Toda inquietação em torno da atividade sexual, justifica-se porque ela representa, de 

um lado, um alto custo ao corpo, uma vez que retira dele substância que carrega 

parte da própria existência, e de outro, uma relação do indivíduo com a morte, uma 

vez que a procriação ressalta a contingência da vida do indivíduo perante a 

sobrevivência da espécie. 

 

 

No tocante ao matrimônio são desenvolvidas condutas morais distintas para o 

homem e para a mulher, sendo que esse primeiro mantém maior domínio sobre o segundo, 

bem como das propriedades e dos escravos. Há um direcionamento dos trabalhos quanto ao 

homem (esposo) e a mulher (esposa) correspondente aos seus deveres fora e dentro da casa. 

Nesse sentido os papéis matrimoniais são desenvolvidos nessa localização entre o 

interior, dentro da casa e o exterior, fora, aos quais, cabem as seguintes funções, conforme 

apresentados por Foucault (2005b, p. 141), “fora, haverá [...] o homem que semeia, cultiva, 

                                                           

18
 Trata-se do domínio em que é utilizado na relação com o próprio corpo (FONSECA 2003) 
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labora e cria o gado; ele traz para casa o que produziu, ganhou ou trocou; dentro a mulher 

recebe, conserva e distribui na medida das necessidades”. 

Com esse propósito cabe ao homem (marido) conduzir e cuidar das coisas 

externas da casa, bem como, da cidade, buscando sempre sua virilidade e seu autocontrole e 

reconhecimento frente a Polis, podendo, em nome dela, manter relações extraconjugais. São 

de sua total responsabilidade o trabalho e a produção ao sustento da família. Já a mulher 

(esposa) tida com mais simplicidade, e sempre fiel, é treinada para as tarefas internas (a cuidar 

da casa, dos filhos e etc.) É de sua responsabilidade a manutenção e distribuição das coisas. 

Essa relação matrimonial vivida na Grécia antiga no contexto familiar se inseriu dentro do 

domínio do Econômico
19

. 

Quanto à relação com os rapazes, era concedido aos homens escolher livremente 

manter ou não relações com outros homens, pois a relação homossexual era permitida tanto 

pela lei, quanto pela opinião pública. O que pressupunha aceitação e tolerância de toda a 

comunidade quanto a essa escolha. Porém, havia alguns questionamentos de natureza negativa 

quanto à questão das idades, a posição da passividade experienciada pelo adulto. 

Observa-se nessa tradição que a homossexualidade como proveniente de um 

caráter pedagógico ao qual se dava na condução do aprendiz (um rapaz jovem) pelo seu 

mestre, sendo esse último, mais experiente vivido dada sua maior idade (um rapaz adulto). 

Essa relação entre os homens era uma relação de liberdade. 

Com esse fim a homossexualidade era tida como uma relação conduzida pelo 

desejo dos envolvidos, sendo, portanto, no seio dessa relação que emergem regulamentações, 

sem necessariamente ser estabelecida por alguma institucionalidade, mas sim, pela própria 

natureza da relação. 

O amor verdadeiro dava-se entre os rapazes, essa possibilidade era advinda de 

toda uma admiração do belo em si, do jovem. Assim sendo, nessa relação poder-se-ia amar o 

belo em si. O amor entre os rapazes é uma condição que perpassa o ato em si, implicando 

numa relação social, estendendo a uma verdadeira amizade a posteriori. Cabe ao rapaz, dada 

essa relação, como coloca Foucault (2005b, p. 197): 

 

 

 

                                                           

19
 Trata-se do domínio relacionado ao casamento, ver (FONSECA 2003) 
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pensar, resistir, fugir, e esquivar-se; será também necessário que ele estabeleça 

condições para o consentimento [ele deverá ceder frente aos status e aos benefícios 

oriundos do parceiro] e o benefício que ele pode esperar desta relação (beneficio 

vergonhoso, se somente se tratar de dinheiro, mas honroso se o que está implicado 

for a aprendizagem do ofício de homem, apoios sociais para o futuro, ou uma 

amizade durável.)  

 

 

Nesse domínio de uma nova erótica
20

, o rapaz ao experienciar a relação 

homossexual, deve entendê-la como uma prática não de seu prazer em si, mas como e para 

despertar prazer no amante, buscando nessa relação, condições e benefícios de forma positiva 

quanto ao aprendizado do domínio de si, do autocontrole, pois se o rapaz buscar nessa relação 

fins meramente financeiros não será visto como de forma positiva, pois implicaria em 

prostituição, o que era condenado na época. A relação homossexual, em fim, é legitimada pela 

cultura grega clássica quando a partir dela se reconhece um aprendizado na elaboração de 

uma conduta moral, no construto das relações sociais. 

Com base na última relação estabelecida por Foucault, sobre o eixo da verdade, 

encontra-se um espaço de sabedoria que é gerenciado pelo campo da sexualidade na 

articulação do desejo com a verdade de si. Trata-se nessa relação, de encontrar no desejo a 

verdade de si, uma vez que é por intermédio dele que se estabelece uma reflexão sobre si 

mesmo. O que implica em ir ao encontro de si, numa elaboração de uma identidade pautada 

na experiência do desejo que lhe oferece uma verdade de e para sua existência. Implica aqui 

na constituição do sujeito no domínio do filosófico
21

. 

Considerando, pois, todo o projeto que se constrói dado o “uso dos prazeres”, 

observamos que o sujeito é uma produção resultante da subjetivação, que implica numa 

constituição do sujeito sem nenhuma interferência coercitiva vinda do que lhe é exterior, mas 

dada a partir de sua relação consigo mesmo no interior de uma “moralidade de 

comportamento”. É, portanto, mediante essa “moralidade de comportamento”, que se 

diversifica quanto suas expressões, que se constitui a produção do sujeito no interior da obra o 

“usos dos prazeres”.  

                                                           

20
 Está no domínio dos amores entre os rapazes, ver mais detalhes em (FONSECA 2003) 

 

21
 Está no Domínio do conhecimento de si, ver FONSECA 2003 
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Neste sentido, as maneiras como os indivíduos se tornaram sujeitos, frente aos 

códigos morais que emergiram segundo os campos: dietético (nas relações com o corpo); no 

da economia (na relação com a esposa); e no da erótica (com relação aos rapazes) e no 

filosófico (na relação com a verdade) viabilizaram entender as relações constitutivas do 

sujeito com ele mesmo, acionadas por mecanismos que nos interessa abordá-los. 

Esses mecanismos são fundamentais no interesse de Foucault no fazer de uma 

genealogia da ética, pois eles se integram na constituição do sujeito, na elaboração da 

subjetivação, enquanto constituição do sujeito por si mesmo. Esses mecanismos consistem 

nas diferentes maneiras de expressão presentes na moralidade de comportamentos, em torno 

de suas apreciações e escolhas, bem como, de seus modos de subjetivação dados de maneiras 

específicas, assim sendo: determinação de substância ética; modos de sujeição; elaboração 

de um trabalho ético e por fim através de uma teleologia do sujeito. 

A determinação de substância ética: Diante da moralidade comportamental com 

expressões diversas, o sujeito busca segui-la, ser fiel, a partir de um agir de forma específica, 

de uma maneira que lhe é peculiar, essa maneira então é o que se configura como a substância 

ética, como nos apresenta Foucault (2005a, p. 27): “a determinação da substância ética, [...] é 

a maneira pelo qual o indivíduo deve se constituir tal parte dele mesmo como material 

principal de sua conduta moral”.  A substância ética é a forma pela qual o sujeito experiencia 

por ele mesmo uma construção moral que tem fim nele e por ele mesmo, consubstanciando-se 

como parte essencial deste processo. Trata-se do encontro do indivíduo em sua própria 

constituição como material ético. 

O modo de sujeição, segundo Fonseca (2003, p. 107), “significa a idéia que o 

indivíduo fará de si próprio, diante da obrigação de agir de tal ou tal forma, em função de tal 

ou tal preceito moral.” Isso implica na maneira como esse sujeito deve se comportar diante 

das regras que são impostas, e nesse mesmo espaço, se reconhecer como preso a esse dever 

cumprir-se. Deste modo, torna-se o modo de sujeição, uma reflexão do indivíduo frente ao 

código, ao qual oportunizará olhar pra dentro de si mesmo no contraponto dessa exigência que 

impõem tal e tal código moral. 

A elaboração do trabalho ético conforme Fonseca (2003, p. 107), 

 

 
É um conjunto de atitudes que são tomadas com relação a si mesmo a fim de tornar 

o próprio comportamento um comportamento em concordância com as prescrições 

morais, a fim de moldar a si próprio, segundo a forma de um sujeito moral. 

 

 



104 

 

Desta forma, a elaboração do trabalho ético se constitui num conjunto de 

procedimentos atitudinais tomado pelo sujeito quanto a si mesmo no refletir das regras 

morais, no sentido de adequar-se aos comportamentos morais que tais regras exigem, 

formulando um trabalho ético de sua forma sujeito moral. 

Já a teleologia do sujeito moral trata de mais uma expressão da moralidade do 

comportamento. Aqui se coloca em prática o sujeito moral dada não somente em função de 

uma atitude apenas, mas de todo um modo de ser do sujeito moral (cf. FONSECA 2003). 

Como nos confirma Foucault (2005b, p. 28) uma ação moral implica: “a constituição de uma 

conduta moral que leva o indivíduo, não simplesmente a ações sempre conforme os valores e 

as regras, mas também a um certo modo de ser característico do sujeito moral”. Aqui, se 

configura certo espaço de liberdade na elaboração do sujeito numa ética de si, o sujeito não 

está somente conduzido a evidenciar ações adequadas às normas e às regras, mas, e 

principalmente, na elaboração de um modo de existir numa relação consigo mesmo que o 

constitui enquanto sujeito ético. 

Deste modo, a ação moral não está somente presa, ligada a um conjunto de regras 

em si, mas ela pode se constituir num espaço outro que foge a regras. É nessa direção que diz 

Foucault (2005b, p. 28) que 

 

  
toda ação moral comporta uma seleção ao real em que se efetua, e uma relação ao 

código que se refere, mas ela implica também em certa relação a si; essa relação não 

é simplesmente „consciência de si; mas constituição de si enquanto sujeito moral. 

 

 

Eis aqui todo processo de construção da moral que incide num conjunto de 

relações possíveis: do indivíduo ao código ao qual lhe é proposto, de um comportamento real 

a ser efetivado pelo indivíduo, como também na constituição do sujeito frente a ele mesmo, 

dada essas relações, implicando assim num sujeito moral dessas ações. 

Em fim, é centrada nessas práticas do indivíduo sobre si, dada às diversas 

maneiras desse experienciar a construção moral que se realizam esses pontos (a determinação 

da substância ética; o modo de sujeição; a elaboração do trabalho ético e a teleologia do 

sujeito), pois de acordo com Fonseca (2003, p.107), esses pontos “referem-se sempre a 

atitudes do indivíduo sobre si. Atitudes de autoconhecimento, de controle, de aperfeiçoamento 

e de transformação de si, enfim, „práticas de si‟ que estão no fundamento da ação moral”. 
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A constituição ética do sujeito nessa época da Grécia clássica, portanto, consiste 

na elaboração de técnicas de si, procedimentos voltados para uma atuação social política, dada 

a práticas de si e dos/para os outros. 

Se no “uso dos prazeres” Foucault problematizou a construção ética do sujeito 

moral, analisando a Grécia clássica, dando continuidade ainda a mesma problemática, volta-se 

para uma nova epistémê, agora situada na cultura greco-romana dos séculos I e II da nossa era 

(Roma imperial) presente em o “cuidado de si”. 

Ainda voltado para os temas abordados quanto à austeridade sexual, 

problematizada pela moral, Foucault objetiva, como podemos ver em “cuidado de si”, 

intensificar essa temática, tendo como objetos de problematização: “O corpo”, “O casamento” 

e “Os rapazes” 
22

. 

A abordagem feita quanto a esses objetos, agora, se delineia uma nova conjuntura 

social, política e econômica e são estudados a partir dos textos latinos: estóicos e epicuristas. 

Os estudos foucaultianos, a partir desses textos, procuram evidenciar uma nova 

arte da existência, que no dizer de Fonseca (2003, p. 120) 

 

se organiza, não tanto em torno da questão de moderação dos prazeres e do poder 

que se exerce sobre si com essa moderação, mas da noção emergente que supõe a 

existência de uma fragilidade e de um mal inscritos no próprio indivíduo. Trata-se 

agora de uma arte da existência dominada por aquilo que pode ser designado por 

uma Cultura de si. 

 

 

Cabe aqui fazermos uma observação quanto a esses princípios: da estética da 

existência e da cultura de si. Embora ambos apresentem semelhanças quanto aos elementos 

prescritivos da moral, há entre eles diferenças na maneira de abordar os modos de 

subjetivações distintamente. 

Se por um lado, no “uso dos prazeres” inserido numa estética da existência, 

Foucault buscou abordar o surgimento da subjetividade a partir de um fundamento ético, por 

outro lado, em “O cuidado de si” mediante fundamento ético na Cultura de si, o pensador 

francês, aborda o surgimento da subjetividade no cuidado de si (FONSECA, 2003). 

                                                           

22 Cf. (FONSECA 2003) 
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Nesse último trabalho, Foucault apresenta essa mudança na forma do sujeito se 

constituir nessa época inicial da era cristã, criando assim uma cultura na qual ele, segundo 

Fonseca-Silva (2007, p. 72) 

 

 
denomina cultura de si, definida como „a idade de ouro do cuidado de si‟. 

Diferentemente da época grega, o cuidado de si não serve mais a polis e ao 

desempenho do poder político, pois tem um fim em si mesmo e representa uma 

forma de vida que abrange a totalidade da existência. 

 

 

Nesta perspectiva, compreendendo a moralidade ética dessa época cristã, 

percebemos um deslocamento quanto ao modo de constituição do sujeito que não implica em 

elementos diferentes na ética sexual grega clássica, mas em formas diferentes de 

subjetividades que se deslocam de uma visão mais política e voltam-se para um processo de 

individualização, tendo na cultura de si, todo um trabalho voltado para a construção de uma 

arte da existência, implicando assim num cuidado de si. Esse cuidado de si, compreendido 

conforme Foucault, (2005 c, p. 50) é o 

 

 
preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo mesmo é em todo caso um 

imperativo que circula entre numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou a 

forma de atitude, de uma maneira de comportar, impregnou formas de viver; 

desenvolveu-se em procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, 

desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; ele constitui assim uma prática social, 

dando lugar a relações interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a 

instituições, ele proporcionou, enfim, um conhecimento e elaboração do saber. 

 

 

O cuidado de si como concebido por Foucault, trata-se de um agenciamento de si 

por intermédio de toda uma política que se desenvolve de diversas maneiras apontando 

sempre em direção a uma constituição do sujeito moral, configurado na instância do olhar 

para si, no contraponto do outro, do social, de modo a preocupar-se com o ser que se pretende 

alcançar dentro de uma arte da existência, por esse elaborado. O cuidado de si implica assim 

em procedimentos que elabora os sujeitos como objetos de si na criação de uma arte de 

existência. Essa condição do cuidar de si, se dá dentro de um plano de subjetividade que se 

constitui mediante práticas cotidianas, socialmente organizadas, muito presente nessa época. 

Trata-se de atividades que encontram no meio social suas condições de existência se fazendo 

espaços de reflexão sobre si a partir desses cuidados. 
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Não devem ser compreendidas como atividades simplesmente para passar o 

tempo, com grande duração sem propósito algum, sem positividade. O cuidado de si não 

consiste em uma atividade sem muito trabalho, sem muitos esforços, mas como nos adverte 

Foucault (2005c, p. 56-57) consiste em vários exercícios como: 

 
 
cuidados com o corpo [...] as meditações, as leituras, as anotações que se toma sobre 

livros ou conversações ouvidas, e que mais tarde serão relidas, a rememoração das 

verdades. [...] conversas com um confidente, com amigos, com um guia ou diretor 

[...] correspondências onde se expõe o estado da própria alma. 

 

 

No conjunto dessas atividades que viabilizam o cuidado de si, percebemos ser 

atividades que em sua realização encontram espaço para acolher o si na sua relação com o 

outro nesse cuidar de si.  

Não é, portanto, uma atividade da solidão em si, mas de uma atividade de 

natureza firmada nas práticas sociais, pois havia princípios institucionais dessas práticas a 

partir de escolas e profissionais na área que instigavam a essas práticas. Porém, o cuidado de 

si não se restringe somente a busca de profissionais altamente especializados, mas era comum 

ir ao encontro de amigos, familiares ou alguém de confiança para realizar esse exercício. O 

campo da amizade é fecundo a essas práticas, pois muitas relações se solidificam no 

cumprimento dessas funções. 

Um outro campo retomado por Foucault no sentido de evidenciar práticas de si é o 

campo da Medicina. Nesse campo é comum desde a antiguidade essa aliança com a prática 

dos cuidados de si, pois ambos são entendidos sob a mesma perspectiva, tendo como em 

comum a experiência humana, numa relação entre corpo e alma. 

Há uma ligação intrínseca entre o corpo e alma na concepção grega romana, 

implicando em cuidados direcionados a ambos, pois os tinham dentro das mesmas noções 

teóricas e abordavam dentro do mesmo gênero e interviam da mesma forma entre o corpo e a 

moral. O médico era assim solicitado tanto para as doenças do corpo como para as da alma, 

afinal, há aproximações tanto teóricas quanto práticas entre o campo da medicina e da moral. 

Deste modo, a prática de si implica segundo Foucault (2005 c, p. 62): 

 

 

 

 

 

 



108 

 

que o sujeito se constitua face a si próprio, não como um simples indivíduo 

imperfeito, ignorante e que tem necessidade de ser corrigido, formado e instruído, 

mas sim como individuo que sofre de certos males e que deve fazê-los cuidar, seja 

por si mesmo, ou por alguém que para isso tem competência. Cada um deve 

descobrir que está em estado de necessidade, e que lhe é necessário receber 

meditação e socorro. 

 

 

O cuidar de si pressupunha então reconhecer-se não simplesmente como um 

alguém incompleto e ignorante, mas além e por causa disso, como um indivíduo que sempre 

doente (do corpo/da alma) necessita buscar a cura de seus males através do cuidado de si por 

ele mesmo ou por um outro com autoridade socialmente reconhecida para realizar esse 

auxílio. 

Com esse propósito há um conjunto de procedimentos, atividades práticas a serem 

executadas pelo indivíduo na constituição de sua ética moral na arte de sua existência. São 

eles: de provação; abstinência; exame de consciência e controle das representações. 

A prática de provação constitui numa atitude do indivíduo em abdicar das coisas 

tidas supérfluas, no intuito de alcançar determinadas virtudes que o eleve ao bem estar do 

corpo e da alma. Trata-se não somente de uma privação do desejo, mas em detrimento disso, 

ter autodomínio. 

Quanto à abstinência, se dá como o próprio nome nos coloca na abstenção de 

coisas tidas como simples, mas cujo valor estava justamente em superar essas ausências, 

dessas necessidades simples. A abstinência é tida como um ato de superação e autodomínio, 

independência sobre algo. Ela podia então se dar de outra forma, sendo realizada como 

prenúncio para outros tipos de privações. 

O exame de consciência tratava-se de atividades de reflexão, a qual o indivíduo 

reservava o turno matutino para planejar suas ações e no turno noturno para recapitulá-las 

com fins de analisá-las, avaliá-las, objetivando assim um maior controle de si, podendo 

projetar melhor seu futuro. 

Já outro procedimento dos cuidados de si, o controle das nossas representaçõe, o 

indivíduo deve sempre estar atento às representações que são a ele significadas, no sentido de 

manter o controle sobre estas.  O exercício desse cuidado de si se realiza na averiguação da 

relação que se estabelece entre o indivíduo com ele mesmo e diante do que é ali representado, 

sendo considerado nessa relação consigo somente aquilo que dependa da liberdade de sua 

escolha. Assim nos evidencia Foucault (2005c, p. 69) quando diz que 
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velar permanentemente pelas próprias representações [...] não é tentar decifrar um 

sentido oculto sob a representação aparente; é aferir a relação entre si mesmo e o que 

é representado, a fim de só aceitar na relação consigo aquilo que pode depender da 

escolha livre e razoável do sujeito. 

 

 

Observamos que esse cuidado de si, de acordo com esse procedimento, coloca o 

sujeito frente as suas representações, cabendo a ele não desvendar o que aparentemente está 

por traz dessa representação, mas o que se pode observar dada a relação consigo e o que é 

representado, objetivando assim validar tal representação dada sua liberdade de escolha, do 

seu poder de colocar-se à prova. 

O controle deve ser situado, não diretamente ao objeto da representação em si, 

mas e justamente, na sua validação dada a escolha que o sujeito fez no âmbito de sua 

liberdade. É somente nesse processo que de acordo com Foucault (2005c, p. 68) “o controle é 

uma prova de poder e uma garantia de liberdade”. 

Considerando essas práticas de si, objetiva-se sempre o contato, a relação do 

sujeito consigo e nesse ínterim se projeta uma ética do controle que no arcabouço de sua 

liberdade, encontra identidades e pertencimentos. 

Esse projeto ético, elaborado pelo sujeito em sua relação consigo, trata-se de um 

trabalho que tem como base o prazer de si e por si mesmo. Não se trata de um prazer 

motivado pelo exterior mas conforme Foucault (2005c, p.72) 

 

 
O prazer sexual enquanto substância ética é ainda e sempre da ordem da força - da 

força contra qual é preciso lutar e sobre a qual o sujeito deve assegurar sua 

dominação; mas nesse jogo [...] o acento é colocado cada vez mais naturalmente na 

fraqueza do indivíduo, na fragilidade, na necessidade em que ele se encontra de 

fugir, de escapar, de se proteger e de se manter abrigado 

 

 

O prazer sexual enquanto substância ética, portanto, revela-se na força do poder 

que se volta contra o sujeito, provocando assim uma luta desse na ordem de seus próprios 

desejos. Essa luta exigida pelo prazer sexual envolve assim um conjunto de estratégias, tidas 

como procedimentos dos cuidados de si que exercidas pelos sujeitos partem do 

reconhecimento de suas próprias fraquezas e fragilidades frente a esses desejos, mas que por 

outro lado são a partir deles que se pode chegar ao domínio de si, elaborando assim uma 

estética de existência. 
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Deste modo, a elaboração da arte de existência, parte dessas iniciativas que devem 

ser comuns a todos os indivíduos, independente de sua posição social, como ainda acrescenta 

Foucault (2005c, p. 72): 

 

 

A moral sexual exige, ainda e sempre que o indivíduo se sujeite a uma certa arte de 

viver que define critérios estéticos e éticos da existência,; mas essa arte se refere 

cada vez a princípios universais da natureza ou da razão, aos quais todos devem 

curvar-se e da mesma maneira, qualquer  que seja seu status. 

 

 

A moral ética então consiste nessa época greco-romana, mesmo considerando os 

mesmos elementos contidos e discursivizados na Grécia clássica, numa austeridade mais 

acentuada, ao qual o sujeito pratica sua estética da existência, no reconhecer de seu próprio 

ser, dado a encontros provocados pelo domínio do sujeito desejado, do que pelo desejo do 

sujeito desejante. O que significa que o sujeito em sua constituição nessa época se dar por 

uma relação introspectiva do ser com ele mesmo e não do que ele possui materialmente. É 

como diz Fonseca-Silva (2007, p. 75) “o cuidado de si tem um fim em si mesmo, 

representando uma forma de vida que abrange a totalidade da existência, na qual o domínio 

sobre os outros com o domínio de si é conciliado”. Trata-se de uma atividade mais complexa, 

pois as articulações se direcionam a campos que se confluem a um princípio de equilíbrio 

tanto ao particular quanto aos outros. 

Diante dessa genealogia cartografada por Foucault em épocas diferentes, (Grécia 

antiga – grego-romana) com foco na instigante preocupação de saber como se constitui o 

sujeito moral ético, parece ficar em evidência, que mesmo tomando como base determinadas 

práticas ascéticas, a ascese, os modos de subjetivação sofrem modificações significativas 

implicando assim no ser sujeito em determinada época, ou seja, essas práticas ascéticas 

parecem, ao longo de uma genealogia histórica da subjetivação traçada por Foucault, como 

sendo praticamente as mesmas, porém implicam em modos de subjetivação, em asceses 

diferentes, motivadas por objetivos diferentes bem como por contextos históricos diferentes, 

afinal, como nos diz Foucault (2005c, p. 144) “o cuidado de si [...] aparece como uma 

intensificação das relações sociais”. 

 Ao realizar esses percursos históricos em outras sociedades, Foucault não 

objetiva com isso, uma retomada ao passado de forma saudosista, mas toma tendo como 

mirante a história de presente, como diz Foucault (1994b, p. 606 ) “Eu procuro justamente 
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diagnosticar: diagnosticar o presente. Eu procuro dizer aquilo que nós somos hoje e o que é 

que agora significa aquilo que nós dizemos.” 

Partindo desse princípio é que nos parece cada vez mais coerente a abordagem 

foucaultiana ao inscrever-se numa espécie de “ontologia crítica do presente” a ser mobilizada 

pelos movimentos dos eixos do Ser/Saber, Ser/Poder e Ser/si, ao qual, 

 

 
deve ser considerada não como uma teoria, doutrina ou corpo permanente de saber 

que se acumula; deve ser concebida como uma atitude, um ethos, como uma via 

filosófica onde a crítica daquilo que somos – seja ao mesmo tempo – uma análise 

histórica dos limites nos quais estamos situados e a prova de sua ultrapassagem 

possível. (FOUCAULT,1994 ditos e escritos, p. 578) 

 

 

Deste modo, tendo a “ontologia do presente” como uma forma de reflexão, guiada 

pela crítica de nós mesmos, focando o presente, diagnosticando suas verdades por entendê-las 

como fabricação histórica é que abordamos nesse capítulo os domínios foucaultianos 

(Arqueologia, Genealogia e Ética), como saberes necessários para a empreitada de nosso 

trabalho investigativo, que se deixa fluir sobre os modos de subjetivação na 

contemporaneidade. 

Com esse propósito, então, nos inscrevemos no deslocamento da questão 

kantiniana “Quem somos nós?” em suas implicações para essa “ontologia do presente”, que 

conforme nos diz Veiga-Neto (2004, p. 46): 

 

 

 
ela desloca a questão (kantiana) para uma outra questão, também já presente em 

Kant, porém enfatizada por Nietzsche [...]. Essa nova pergunta põe em relevo o 

sentido e o valor das coisas que acontecem conosco no nosso presente, não mais 

perguntando sobre a verdade das coisas – até porque a verdade para Nietzsche é 

histórica [...]. Assim, a questão kantiana – que se pretendia transcendental – 

subordina-se à questão nietzscheana – que é contingente.  

 

 

A pergunta então emerge em direção a: como nos constituímos como sujeito, 

como somos o que somos nesse presente que nos constitui? O que implica situá-la na 

eventualidade, nas incertezas, enfim, colocá-la na ciranda das verdades históricas que surgem 

em positividades de uma história do presente. É nesta perspectiva que buscamos diagnosticar 

no presente de nossa contemporaneidade o sujeito masculino.  
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CAPÍTULO 4 

HISTÓRIAS DO CORPO NOS CONTORNOS DO DISCURSO: 

PRÁTICAS DE CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 

 

 

Realizar uma história do corpo é um trabalho tão vasto e 

arriscado quanto aquele de escrever uma história da vida. [...] 

são incontornáveis os caminhos e numerosas formas de 

abordagem [...] há sempre novas maneiras de conhecer o corpo, 

assim como possibilidades de estranhá-lo.( SANT‟ANNA 

2006, p. 3) 

 

Neste capítulo abordaremos todo o processo de discursivização do corpo 

construído pelas e nas tramas da história, buscando assim situá-lo quanto às posições que esse 

vem ocupando mediante estratégias de relação saber/poder no interior desse percurso. Deste 

modo, focaremos a inscrição do corpo disciplinado ao corpo controlado pelo biopoder e suas 

implicações quanto aos modos de subjetivação, uma vez que corpo e sujeito estão 

estreitamente interligados nesse processo. 

Diante disso, pretendemos na organização deste capítulo, relacionar as 

positividades históricas de cada época na discursivização do corpo/sujeito e suas implicações 

quanto aos modos de subjetivação decorrente das relações de saber /poder ali imbricadas. Para 

isso buscamos contextualizar as práticas ascéticas emergidas “como intensificações das 

relações sociais” (FOUCAULT 2005b) exercidas em cada época e os diferentes modos de 

subjetivação oriundas dessa. O que implica dizer que há diferentes modos de subjetivação, 

ascese, no contraponto das práticas ascéticas exercidas, fabricadas em determinada época. (cf. 

ORTEGA 2005)   

 

 

 

 

 



113 

 

4.1  Panorama dos estudos do corpo  

 

A complexidade de historicizar o objeto corpo, sob o qual nos debruçamos, se 

deve em parte, as suas alternâncias e incompletude, bem como, dos possíveis lugares de sua 

enunciação. Mesmo diante dessa complexidade e das dificuldades observadas por Sant‟Anna 

(2006), vamos correr os riscos de discorrer um percurso com objetivo de mapear alguns 

processos de discursivização do corpo no decorrer da história. Para isso, nos situamos além de 

alguns outros filósofos e historiadores, nos mirantes dos trabalhos foucaultianos, procurando, 

mesmo que de maneira sumária, articular as concepções do corpo e as práticas ascéticas na 

constituição dos sujeitos nessa relação com a história.  

 

 

4.2 O corpo na Antiguidade Clássica (Grécia) 

 

“Grécia berço da civilização”, ao considerar essa celebre frase, partimos do 

pressuposto de que é na Antiguidade clássica e, mais precisamente, na Grécia que se 

desenvolveram as ideias mais significativas na compreensão do e sobre o mundo. Por essas 

influências civilizatórias da Grécia sobre todos os outros povos, no que se refere às 

concepções que nortearam a humanidade na antiguidade, partimos desse período para o nosso 

entendimento sobre o corpo no processo de fabricação do pensamento humano. 

Encontramos nessa empreitada na construção do pensamento grego a forte 

influência dos filósofos e é sob alguns de seus pensamentos que lançamos os primeiros 

olhares sobre a noção de corpo, que emerge em sua relação com a compreensão do homem. 

Como nos afirma Marías (1975, p. 12): 

 

 

Inicia-se, portanto, o estudo filosófico do homem sob o signo do corpóreo e 

biológico, em estreita relação com as escolas de medicina e especialmente com os 

círculos hipocráticos. Porém logo se percebe a insuficiência disto: o homem é 

corpo, ou, dizendo melhor, tem um corpo, mas de maneira alguma se esgota em seu 

ser somático.  
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Há, portanto, discussões que se aproximam e se distanciam no tocante a essa 

relação homem-corpo que se desenvolvem durante longo percurso da história. 

  

 

4.2.1 O corpo em harmonia no contorno da natureza 

 

Situados nesse primeiro momento histórico do pensamento hiprocrático em que 

predomina uma concepção de mundo fortemente regida pelas forças cósmicas. Neste sentido, 

todas as coisas tinham explicação partindo do princípio dessa força que as regem. O que não 

foi diferente com relação ao corpo, pois havia uma preocupação constante de se estabelecer 

semelhanças entre o homem e o macrocosmo, evidenciando aproximações entre a natureza 

humana seus possíveis fenômenos, bem como, com o que estava na ordem do infinito.  

No ínterim dessa relação, o corpo é concebido como sintonia perfeita com a 

natureza, sendo ele reflexo de todos os fenômenos naturais. O homem está no centro das 

articulações entre todas as coisas da natureza, desde o céu e a terra. É um elo que interliga 

todas as forças do cosmos. Nessa articulação com a natureza, ela se torna para o homem a 

fonte primeira e fundamental na construção/aquisição de conhecimentos necessários à 

manutenção/preservação de seu corpo.  

Trata-se de se estabelecer sempre uma harmonia com a natureza no propósito de 

cuidar bem do corpo. Como nos coloca Sant‟Anna (2006, p. 6), “o controle do corpo exigia 

muito mais o esforço em mantê-lo harmoniosamente relacionado com o meio ambiente e o 

cosmo do que a sua libertação em relação as forças naturais”.  

A ligação necessária entre o corpo e a natureza implicava nesse contexto de 

influência hipocrática a iminência de uma medicina totalmente natural, com foco na idéia de 

que o corpo, por si só, dispunha de toda uma atividade natural autocurativa.  

A medicina hipocrática tratava-se de uma medicina organicista, contrariando assim 

as explicações das doenças como sendo de ordem mitológica ou teológica, mas como sendo 

de ordem natural. Hipócrates, sob essa proposição, a fim de encontrar explicações para as 

doenças, conforme Lopes (1970, p 111), dizia que: "Para conhecer-se a natureza do homem é 

necessário conhecer-se a natureza de todas as coisas".  

Esse conhecimento despertado para a natureza em sua totalidade, localizando o 

homem no interior desses saberes, submetidos as suas regras, fundamentava a medicina 

hipocrática como nos aponta Sayd (1998, p.21) 
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A medicina hipocrática entendia estar o ser humano submetido a certas regras 

prescritas pela natureza e precisava conhecê-las para viver corretamente, no estado 

de saúde. As enfermidades não eram consideradas isoladamente: o homem vítima da 

doença era visto com toda a natureza que o circunda. Existiriam leis gerais que 

regem a natureza em todas as suas qualidades individuais. Nesse processo a doença 

se secularizou e passou a fazer parte do mundo natural e da vida humana. 

 

 

Ao situar o corpo nessa relação com o natural, o homem se deixa regular pelos 

princípios da natureza, implicando assim numa necessidade de maior conhecimento dessa, 

com fins de usá-la com propriedade na busca pela saúde.  

Se o corpo é tomado como um todo em harmonia com a natureza em seu estado de 

saúde perfeito, a doença era, em oposição a este estado, compreendida como um desequilíbrio 

da natureza, podendo somente essa agir na cura, restabelecer a harmonia, dada a atividade 

natural do próprio corpo. A doença, bem como a cura, sai então, da ordem de um discurso 

mitológico, espiritualista, para um domínio do natural. 

Nisso consiste a idéia de Hipócrates, conforme cita Sant‟Anna (2006, p. 6): “à 

idéia de que a natureza condicionava a saúde humana: „é a natureza que cura as doenças. Ela 

encontra por ela mesma as vias convenientes sem ter a necessidade de ser dirigida por nossa 

inteligência”. Assim, não era competência do homem através de sua inteligência, criar 

alternativas de cura, mas a própria natureza trazia em si essas possibilidades com e por 

recursos próprios. A missão do terapeuta (médico) residia em apenas melhor aplicar a 

natureza sobre ela mesma, o corpo.  

A medicina hipocrática é uma medicina totalmente naturalista a qual o corpo 

humano traz em seu organismo um conjunto de líquidos, humores
23

 que até então devem estar 

em equilíbrio. Caso contrário, se estes líquidos estiverem em desordem, ocorre a doença. 

Assim, o estado de saúde está condicionado ao equilíbrio desses humores, e para proporcionar 

tal equilíbrio havia uma preocupação constante com a alimentação, pois é ela que traz todas as 

substâncias para o corpo. A alimentação tinha destaque na manutenção e no prazer do corpo. 

                                                           

23 Para a medicina hipocrática o homem era um composto de sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, isso 

constitui os  humores. E de sua harmonia resultaria a saúde. 
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Nessa época hipocrática, todo o tratamento médico na cura de enfermidades do 

corpo, era realizada com base em dietas, exercícios físicos, banhos quentes etc. era totalmente 

natural, pois a natureza é suficientemente capaz dessa atividade curativa do corpo em todas as 

suas extensões. É nesse sentido que diz Galeno (1965, p. 33) que 

 

 

Hipócrates, o primeiro dos médicos e filósofos que conhecemos, também foi 

aparentemente o primeiro a reconhecer as operações da natureza (phýsis). Ele a 

admira e constantemente entoa-lhe loas, chamando-a de „justa‟ e defendendo que ela 

sozinha é suficiente para todos os seres vivos, pois ela faz tudo por si mesma e sem 

precisar de instrução.  

 

 

O estudo sobre o corpo centrava-se, então, nessas relações de similaridade com a 

natureza em seu infinito. O corpo não era autônomo às leis advindas da natureza, mas, como 

coloca Sant‟Anna (2006, p. 06), “o corpo humano era considerado um microcosmo vivendo 

no seio do macrocosmo.”    

Deste modo, o corpo era somente mais um dos elementos que compõe a natureza 

em sua infinitude. Ele é apenas mais uma peça que se encaixa no ecossistema, sofrendo assim 

todas as suas influências. O que leva muitos filósofos a discussões sobre sua natureza 

constitutiva quer evidenciando ligações com a natureza quer se distanciando dela de alguma 

forma.  

 

4.2.2 O corpo: aos rabiscos da natureza desenha-se a verdade de uma alma  

Sócrates se destacou no mundo grego por seus pensamentos na busca do 

conhecimento sobre o homem. Embora não tenha deixado registros escritos, ele evidencia tal 

verdade do homem na constituição de sua moral. Tal discussão perpassa a compreensão 

dualista (alma x corpo), pois segundo Sócrates, em diálogo com Cebes, faz a seguinte 

consideração:  

 

Considere, pois, querido Cebes, se de tudo que acabamos de dizer, se deduz 

necessariamente que nossa alma se assemelha muito ao que é divino, imortal, 

capacitada para pensar, ao que tem uma forma única, simplesmente indissolúvel, 

sempre igual e sempre parecido a si mesma. Pelo contrário, o nosso corpo se parece 

ao que é humano, mortal, sensível, composto, dissolúvel, sempre em mudança e 

jamais semelhante a si mesmo. 
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Diante dessa consideração, Sócrates mostra características bem acentuadas e 

antagônicas entre a alma e o corpo, no qual recebe a alma destaque pela sua similaridade ao 

divino, pela sua imortalidade, enfim, pela sua precisão quanto à forma única, simples e 

indissolúvel da verdade, do conhecimento. É a alma uma substância específica imaterial a 

qual está nela a verdade das coisas. Por outro lado, o corpo encontra-se na imprecisão das 

coisas, por ser de ordem humana, composto, mortal, dissolúvel e está sempre em mutação.  O 

corpo então é submisso a alma, pois essa é divina, imortal, e dentro da natureza somente o 

divino tem o poder de mandar e o mortal de obedecer, de ser escravo. 

Se a verdade, a perfeição está na alma dada essas características, é justamente no 

encontro, na busca dessa alma que deve se conduzir o homem, no sentido de encontrar a 

finalidade última de sua vida, é essa que conduz os atos a serem praticados pelo homem por 

uma vontade que lhe é naturalmente criada. Essa finalidade em Sócrates é a felicidade, pois 

no diálogo com Menon, ele é enfático em dizer: “Assim, caro Menon, ninguém deseja 

expressamente o mal Que é sofrer? Não é ao mesmo tempo desejar o mal e possuí-lo?”.  

Nesta empreitada de buscar o bem é que se fundamenta a ética socrática de base 

finalista ou teleológica na essência das coisas. Iniciava-se aqui uma construção de um saber 

ético no mundo grego. Essa moral ética consiste na busca do homem pela essência das coisas.  

Tratava-se da busca pela verdade das coisas. Essa verdade então estava na vivência 

da “famosa prescrição délfica do „gnôthi seautón‟ („conhece-te a ti mesmo‟)” (cf. 

FOUCAULT, 2006b). Conhecer a si mesmo, na perspectiva socratiana, não implicava assim 

em conhecer seu próprio corpo, numa individualidade material, mas significava um exercício 

constante de examinar-se interiormente, significava conhecer sua própria alma, extrair sua 

essência para melhor se conhecer e, nessa perspectiva, conhecer e ajudar os outros. Essa 

prática de si tinha uma natureza social, coletiva. Era preciso conhecer a si, para melhor ajudar 

a vida em comunidade. Isso se constituía em uma atitude política, com base em fundamentos 

bíblicos.   

Segundo as idéias de Sócrates, embora a alma tenha seu espaço no corpo, estando 

localizada dentro dele, a mesma se constitui como uma voz do interior que direciona o que se 

deve fazer. Essa voz é a voz da sabedoria, a voz da verdade a qual cabe ao homem ouvi-la e 

viver conforme suas orientações, que exigem reflexão na busca de uma liberdade que está no 

sujeito, nessa relação consigo, para melhor convivência com os outros. Ouvir a voz do 

interior, da alma, da consciência significa escutar a voz de Deus, cabendo ao corpo 

experienciar atividades que melhor o conduza ao encontro com a sabedoria, tendo no 
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conhecer do mundo o preceito de conhecer a si mesmo. O corpo, na perspectiva socratiana, 

era secundário, pois em primeiro estava o cuidar da alma e, por extensão, cuidar do corpo.  

 

 

4.2.3 Em papéis avessos: o corpo sombreado, rascunho imperfeito da natureza;                                         

alma ilustrada, colorido perfeito nas cores da verdade.   

 

 Sucessor aos pensamentos da existência do corpo uno, naturalizado (hipocrático), 

bem como de um corpo dualizado (socrático), Platão traz grandes contribuições ao sintetizar, 

articular, esses pensamentos que fundamentam a cultura grega.  A filosofia platônica não 

exclui de seus pensamentos a relação de similitudes entre o humano e o cosmo, mas a opera 

sob a idéia de ver a natureza como algo vivo, contendo em si muitas formas de vida, seres 

diferentes, organizados de forma hierárquica (Deuses, o Homem, a mulher, os outros animais) 

(cf. SANT‟ANNA, 2006).  

O corpo inscrito no pensamento dessa época tem sua composição a partir dos 

elementos naturais, mas Platão, como nos apresenta Sant‟Anna (2006, p. 9), vislumbra “[...] a 

existência de [...] três almas. Somente uma [...] aquela que se aloja na inteligência, usufrui da 

imortalidade: ela possui um movimento circular [...] perfeito, tal qual aquele do céu e dos 

astros”.  

Essa alma imortal encontra-se aprisionada no corpo, mas assume uma dimensão 

diferente, ela está situada na mente, na inteligência. Tal localização da alma revela, assim, a 

tradição que preconiza Platão, sob sua influência socrática na valorização da alma em 

detrimento ao corpo. Enquanto o corpo está em constante mudança de aparência, a alma não 

muda nunca, é perfeita, pois as verdades nescessárias à vida estão inscritas na alma, na ordem 

do divino. No dizer de Platão (1983, p. 152), “a alma participa do divino mais que qualquer 

outra coisa corpórea. O divino é belo, sábio e bom”. Isso justifica a valoração da alma na 

filosofia platoniana, pois como nos reforça Fontanella (1985, p. 26), “a filosofia de Platão 

tentou arrazoar sobre o que a tradição lhe trouxera. A alma é nobre, o corpo é inferior. A alma 

deve comandar. O corpo deve ser submetido”.   

Assim, Platão reforça, por um lado, a dualidade corpo e alma, no sentido de 

imortalizar a alma, imortalizando assim o mundo das idéias, sublimado num princípio da 

perfeição e, por outro lado, concebe a imperfeição e a efemeridade situadas ao mundo 

sensível, ao qual, tem como ponto de extensão a materialidade do corpo. O corpo recebe seu 
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estatuto pela transitoriedade da matéria. Ele é então, submisso à alma, justamente pela sua 

notória constituição pelos elementos da natureza, em sua ligação com o cosmo, com o natural.  

No dizer de Platão (1990, p. 66), “o corpo de tal modo inunda de amores, paixões, 

temores, imaginações de toda sorte, enfim, uma infinidade de bagatelas – que por seu 

intermédio... não recebemos na verdade nenhum pensamento sensato”. Isso significa que o 

corpo situado ao plano da matéria, do natural, é algo de pouco valor e que não estabelece 

exatidão, precisão no campo da idéias, sendo, portanto, prisão para alma. O corpo para Platão 

encontra-se numa instância inferior por estar atrelado ao mundo natural e ser constituído por 

ele, sendo assim vulnerável a incertezas, imprecisões e imperfeições.  

Constituído pelos elementos naturais, o corpo torna-se passivo de doença não só 

tendo em vista um possível desequilíbrio entre esses elementos que o compõem, mas como 

aponta Sant‟Anna (2006, p. 9): “para Platão, a doença não é somente o resultado de um 

desequilíbrio entre os quatro elementos do corpo (terra, ar, o fogo, e a água), a este equilíbrio 

ele acrescenta aquele existente entre a alma imortal e o corpo.” 

 Embora Platão tenha uma visão de superioridade da alma sobre o corpo dada a sua 

imortalidade, ele não rompe com a forte relação de analogias entre o ser humano e o cosmo, 

pois o corpo é constituído por elementos da natureza. 

 

 

4.2.4 O corpo e alma num só papel: um só desenho com matéria e forma 

 

Diferentemente de Platão, Aristóteles tem uma concepção divergente quanto a 

alma.  Segundo Sant‟Anna (2006, p. 10), para Aristóteles “a alma é a „forma‟ do corpo, o seu 

princípio dinâmico. A alma é, portanto, ligada ao corpo. E este, por sua vez, é composto de 

alma e matéria.” Há em Aristóteles uma forte vinculação entre a alma e a matéria no 

componente corpo. O corpo assim é modelado pela alma, é ela a responsável pela vitalidade 

do corpo e não mais a natureza em si, dada à força do cosmo. Há então, um deslocamento do 

corpo como motivado pelas forças da natureza a um corpo que enquanto matéria possui uma 

alma que lhe anima, que lhe move, que lhe motiva a existência. 

No dizer de Marías (1975, p. 60), para Aristóteles, 
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A alma e o corpo são dois elementos ontológicos, unidos inseparavelmente, que 

constituem o homem; matéria e forma: é este o sentido da interpretação aristotélica. 

Mas é preciso entendê-la em todo seu rigor: a alma é a força do corpo, isto é, o 

corpo humano –e, em geral, o corpo vivente – o é pôr ter alma, pôr estar informado 

pôr ela. E pôr isso diz que a alma é a entélequia ou atualidade do corpo: é ela quem 

o faz ser atual e realmente corpo.   

 

 

A diferença entre o corpo e alma, postulada por Platão, encontra em Aristóteles um 

lugar em comum ao considerar o ser em si mesmo, independentemente do modo pelo qual se 

manifestam. Assim, o corpo (a matéria) e a alma (a forma) existem na e para constituir o 

homem. Trata-se de uma relação de interdependência, pois a matéria só existe na condição de 

uma forma que lhe atualiza a alma, e só assim ela atinge o ponto de perfeição e faz existir o 

corpo em sua realidade vivente de corpo.  No dizer de Aristóteles: “a alma é, então, 

inseparável do corpo, pelo menos certas partes de alma, se ela é naturalmente divisível.” 

(ARISTOTELES 2006, p.207) 

Em resumo, para a filosofia aristotélica, a alma é a essência do corpo e esse último 

por sua vez serve de instrumento, o que confere essa interdependência, inseparabilidade entre 

ambos. A existência da alma, no motivar da matéria atualizando o corpo, é o princípio de 

certa autonomia desse corpo frente à natureza. A alma então preconiza esse desmembramento 

do corpo em sua integração; a natureza, e o eleva a uma relação mais estreita com ela mesma. 

Assim, corpo e alma encontram em Aristóteles lugares precisos na unidade do ser humano. 

Ele então não ignora, deixa de lado o valor do corpo para o humano, nem omite essa unidade, 

relação necessária entre o corpo e alma. Pois o corpo para ele é um instrumento natural da 

alma, como bem assinala na metáfora feita do machado, na qual esse é instrumento cortante 

sendo essa sua substância, e a forma de tal composto inanimado, mas que ele existe enquanto 

matéria (madeira e ferro) (ARISTOTÉLES 2006, p.209).  

O corpo enfim, tem em Aristóteles seu mérito, não se trata, pois, de um empecilho 

como pensava Platão, mas como um instrumento da alma racional, sendo essa a forma do 

corpo. Há então, uma fórmula composicional do homem como uma unidade substancial de 

corpo e alma. 

No discorrer sumariamente desse percurso de uma Grécia antiga, observamos 

contornos do corpo, que se movimenta seja em integração com a natureza, quer seja em 

integração com forças divinas, ou quer seja com ambas. No dizer de Silva (2001, p. 16), 

  



121 

 

 

a gênese humana na mitologia grega, tal como tradição judaico-cristã, era 

completamente integrada e integrante da natureza e da essência divina [...] De 

maneira abrangente pode se dizer que o trato com o corpo caracterizou-se de 

diferentes formas na história ocidental: esteve vinculado ao cuidado de si, próprio 

de uma „estética da existência‟ característica do mundo grego antigo. 

 

 

Todos esses pensamentos que até então perpassam a antiguidade clássica na 

descoberta das possíveis relações que constituem o ser humano, seja numa perspectiva de 

incluí-lo como um microcosmo dentro de um macrocosmo ou de entendê-lo numa perspectiva 

dualista, quer seja dando autonomia ao corpo, quer seja dando autonomia à alma, implicam 

em processos de construção de “verdades”, as quais os sujeitos elaboram suas vidas, ou seja, 

instigam modos de subjetivação resultantes das práticas discursivas que se desenvolvem 

mediante esses saberes sendo, portanto, extensivo ao corpo.  

Com essa preocupação de colocar no centro das discussões as experiências dos 

sujeitos no exercício de si, desencadeado na articulação entre saber/poder e seus modos de 

ser, focando assim a constituição do sujeito, Foucault faz uma genealogia das práticas 

ascéticas desse período.  

 

 

4.2.5 A ascese na Antiguidade Clássica: uma prática, um estilo de liberdade na construção de 

si  

 

Reportando-nos, pois, à Antiguidade Clássica, às práticas de si desenvolvidas no 

tecer das relações sociais que preconizam os modos de existência dos sujeitos naquele 

contexto, configuram-se em práticas ascéticas de liberdade (cf. FOUCAULT, 1994b) 

mediante reflexão que transcendem os limites do próprio corpo. A relação corpo e alma 

sempre está a constituir as práticas ascéticas da antiguidade, pois como nos coloca Ortega 

(2005, p. 147): “As diversas escolas filosóficas da Antiguidade [...] compartilham uma visão 

dualista da ascese: a ascese é sempre do corpo e da alma; a ascese corporal visa, no fundo, 

uma ascese da alma”. 

No pensamento grego havia sempre uma articulação necessária entre as práticas 

ascéticas emergidas do corpo para com a da alma, pois toda ascese corporal era motivada por 
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uma teleologia com fins a um estado harmônico de espírito. Tal harmonia encontrava razão 

para uma atuação política, ou seja, era preciso cuidar de si, para melhor cuidar da polis, em 

outras palavras, o governo de si, era essencial para o governo dos outros. O cuidado com o 

corpo nesse período era uma atividade de cunho político por entrar na ordem do interesse 

coletivo, na produção de verdade.  

O sujeito ao cuidar do seu corpo, como forma de cuidar de si no domínio de sua 

espiritualidade, exercia sobre si uma liberdade constitutiva dele mesmo frente aos códigos 

morais sociais. Não havia, portanto, obrigatoriedade dos sujeitos para cumprimentos dos 

códigos morais a serem difundidos pela cultura, seja da família ou dos grupos dos quais 

participavam. Tratava-se de uma prática livre do sujeito, que lhe conferia no interior das 

práticas de si sua fabricação de maneira singular, consciente de seu ser desejante.  

A fabricação dos sujeitos nessa relação com o corpo/alma frente ao cultural se 

constitui numa liberdade de resistência às representações exteriores que lhe rodeiam, 

produzindo-se assim, como sujeitos de sua própria moralidade, sujeitos éticos. A constituição 

ética do sujeito se constrói justamente nesse espaço de liberdade que mesmo inscrita no 

interior de uma política social com tecnologias de assujeitamento, permite ao sujeito uma 

autoria de si no uso das técnicas de si, na elaboração da sua vida, na busca constante da 

felicidade, da sabedoria, da perfeição ou da imortalidade. Essas técnicas de si, são, como nos 

aponta Foucault (1994b, p.445),  

 

 

Técnicas que permitem aos indivíduos efetuar, sozinhos ou com a ajuda de outros, 

algumas operações sobre o seu corpo e a sua alma, os seus pensamentos, as suas 

condutas e o seu modo de ser, assim como se transformar, a fim de alcançar um 

certo estado de felicidade, de força, de sabedoria, de perfeição, ou de imortalidade  

 

 

Na antiguidade grega, então, o domínio de si apresenta-se como um valor moral de 

grande significado para a vida, seja no âmbito do individual, seja no âmbito social, operando 

sempre na dualidade do corpo e da alma.  Isso exige, no cotidiano dos gregos, uma série de 

atividades no cuidado de si. De acordo com Portocarrero (2008, p 420): “O cuidado de si 

abrange inúmeras práticas, experiências modificadoras da existência do indivíduo, cuja 

finalidade é transformar o ser mesmo do sujeito, para ter acesso à verdade e estabelecer para 
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si um modo de vida ético, belo, brilhante e heróico”. As práticas sob o cuidado de si são 

sempre práticas alternativas.  

Entre algumas atividades destacadas por Portocarrero (2008) encontramos o exame 

de consciência, os cuidados do corpo, regimes de saúde, exercícios físicos, entre outros. As 

realizações dessas atividades acontecem de forma voluntária na busca de construir para si uma 

verdade sobre si, sendo a busca dessa verdade norteadora de todo processo ascético do sujeito 

na construção de sua estética da existência por meio dos cuidados de si.  

É nesse contexto em que a dietética se torna fundamental ao povo grego, no 

sentido de ser essa prática do cuidado de si, condicionada à elaboração de uma estética da 

existência com parâmetros na liberdade de um governo de si, como necessário ao governo dos 

outros. Como nos diz Ortega (2005, p.146), “a dietética, prática refletida de si e de seu corpo, 

é componente fundamental da vida política, de uma política da liberdade da ação”.  

O cuidado com o corpo nesse preceito da antiguidade se constitui como uma arte 

da existência, no sentido de o sujeito encontrar nessa atividade uma maneira de se subjetivar 

num cuidado sempre justo com seu corpo, vislumbrando uma vontade de verdade sobre si. A 

busca da verdade pelo sujeito no exercício dessas práticas de si se volta contra o sujeito 

provocando uma transformação que lhe é necessária, na elaboração de sua vida, emergindo a 

sua teleologia do desejo. É sob essas condições que se fundamenta o princípio ascético na 

constituição dos sujeitos na antiguidade como um exercício de liberdade.  

Assim,coloca Foucault (1994b, p. 733),  

 

“o sujeito se constitui por meio das práticas de assujeitamento ou de uma maneira 

mais autônoma, através das práticas de liberação, de liberdade, como na 

Antigüidade, desde, obviamente, um certo número de regras, estilos, convenções 

que se encontram no meio cultural.” 

 

 

A liberdade na construção ética do sujeito é efeito do desdobramento do poder 

articulado pelo próprio sujeito em suas relações com o exterior convencional do meio cultural 

no qual ele vive. A liberdade, então, nesse sentido, revela a vida como sendo uma verdadeira 

obra de arte na construção ética, pois, as práticas de si, propostas ou impostas, pelo cultural, 

vivenciadas, experienciadas pelo sujeito que os tornam objetos de seu próprio conhecimento, 

fazem parte da arte de si por provocar no sujeito transformações em seu ser. É no 

cuidar/conhecer de si que o sujeito mostra-se em relação a si mesmo.  

Liberdade essa como elemento importante para e nas relações de poder, pois como 

bem diz Foucault (1994b,  p 237-238),  
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quando se define o exercício do poder como um modo de ação sobre a ação dos 

outros, quando o caracterizamos pelo „governo‟ dos homens uns sobre os outros – 

no sentido mais largo do termo – inclui-se, nesse caso, um elemento importante: a 

liberdade. O poder não se exerce senão sobre „sujeitos livres‟ e quando são „livres‟ – 

entendamos por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um campo 

de possibilidades nas quais muitas condutas, muitas reações e diversos modos de 

comportamento podem ter lugar. Onde as determinações estão saturadas, não há 

relações de poder: a escravidão não é uma relação de poder quando o homem está 

acorrentado (trata-se então, de uma relação física constrangedora), mas somente 

quando o homem pode movimentar-se e no limite, fugir.  

 

 

A liberdade é efeito de poder que se desenvolve no e pelo sujeito como movimento 

incessante de luta e resistência, que no confronto dos jogos de verdade, o sujeito experiencia 

ações modificadoras de si. Trata-se de uma elaboração do sujeito, a partir da ordem dos 

„ensaios‟, das „experiências‟, dos „eventos‟, o que implica numa atividade de incompletude 

nunca conclusa. 

 A liberdade então entra no jogo das relações positivas do poder. Ela se inscreve 

justamente nos fios que tecem o poder nas tramas das lutas possíveis. Lutas essas, constantes, 

dada a agonística do sujeito que preexistem pela e na luta da e pela liberdade. Pois como 

enfoca Foucault (1994b, p. 238), 

 

 

o problema central do poder não é o da „servidão voluntária‟ (como poderíamos 

desejar ser escravos?): no cerne da relação de poder, „introduzindo-a‟ 

constantemente, temos a reatividade do querer e a „intransitividade‟ da liberdade. 

Mais que de um „antagonismo‟ essencial, seria melhor falar de uma „agonística‟... 

uma relação que é, ao mesmo tempo, de incitação recíproca e de luta; trata-se menos 

de uma oposição termo a termo que os bloqueia um a fase a outro e, bem mais, de 

uma provocação permanente. 

 

É somente nessa localização que a liberdade existe, conforme Filho (2008, p. 17), 

“a liberdade só pode existir em oposição a um poder, a poderes, pois o poder não impede a 

liberdade, limita-a. [...] A liberdade é da ordem das resistências as sujeições dos diversos 

poderes. O poder longe de impedir a liberdade excita-a.”  
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Trata-se então, de um desdobramento que parte de um domínio do ser em relação a 

uma exterioridade a uma transformação de si que lhe confere alteridade/singularidade no seu 

ser. Nesse percurso, o sujeito de desejo, ao ter domínio de si, constrói uma arte da existência, 

demarcada justamente pelas práticas de si.  

A ascese da prática de si na antiguidade, como reforça Foucault (2006b, p. 401),  

 

 

trata-se de encontrar a si mesmo com fim e objeto de uma técnica de vida, de uma 

arte de viver. Trata-se de encontrar a si mesmo em um movimento cujo movimento 

essencial não é a objetivação de si em um discurso verdadeiro, mas a subjetivação 

de um discurso verdadeiro em uma prática e em um exercício de si sobre si. 

 

 

O encontro do sujeito com ele mesmo na construção de uma estética da existência 

é um encontro de uma agonística constante, que se realiza num movimento discursivo que 

parte de um discurso verdadeiro objetivante, para elaboração de um discurso subjetivante, 

essencial e mais verdadeiro ao sujeito de desejo, por tratar de uma elaboração técnica de si, 

configurando-se como modo de e para sua existência. 

Nas palavras de Foucault (2005b, p. 11), “o cuidado de si é uma espécie de 

aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua existência, e constitui 

um princípio de agitação, um princípio de movimento, um princípio de permanente inquietude 

no curso da existência”.  

 

 

4.3 O corpo na Idade Média 

 

4.3.1 O corpo no ensaio da religião: o homem e a natureza um desenho em contrastes  

 

Nesse percurso, dadas as discussões sobre o corpo e a alma, encontramos também 

influências de mais um pensador, Galeno. Segundo Sant‟Anna (2006, p 12) “Galeno, [...] 

estava entre os que pensavam o corpo como uma espécie de máquina criada pela providência 

divina, vivendo numa natureza que possuía, tal como o humano, uma espécie de alma”.   

Galeno retoma toda uma relação marcada pelo homem com a natureza 

(Hipócrates), mas concebendo-a como diferenciada do homem, sendo esse uma criação de um 
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poder supremo e único: Deus, o qual está sob todas as coisas, sendo importante ao homem 

buscá-lo e não limitá-lo a natureza em si. Essa busca significava ter no corpo uma matéria, 

instrumento para a alma, pois conforme diz Turbino e Alves (2009, p.7) “embora não fosse 

cristão, Galeno acreditava em um deus único e proclamava que o corpo era uma criação 

divina e instrumento da alma. Por esse motivo seus ensinamentos eram aceitos pela igreja 

católica [...] e permaneceram intocados durante a Idade Média”. 

Mesmo partindo do mesmo pensamento de Aristóteles quanto à idéia de que tanto 

os seres vivos como a natureza se inscrevem no mesmo modelo, o pensamento galeniano 

restringe certa autonomia do corpo conforme conferida por Aristóteles, por assim acreditar 

que o corpo é uma criação divina devendo, portanto, ser interpretado sob providências 

também divinas. A certa autonomia do corpo se reduz então a uma ordem de natureza 

celestial.   

Há nessa perspectiva uma diferença que marca a emergência do cristianismo. Essa 

diferença consiste na distinção a ser estabelecida entre o homem e a natureza. Em termos 

cristãos, conforme expressa Sant‟Anna (2006, p 12) “O homem é destinado a se tornar 

independente da natureza na medida em que ele deve caminhar em direção a Deus. [...] A 

natureza não é eterna e o homem não é um ser na natureza mas um ser diante dela”.  

E nesse sentido que, como indica Silva (2001, p. 17), “o progressivo desligamento 

dos seres humanos da totalidade na visão cosmológica já vinha sendo identificado desde a 

Idade Média, com práticas de isolamento e preocupação por si, não comuns em períodos 

anteriores”. 

O vínculo do homem com a natureza se desfaz na crença de um Deus que existe 

para salvá-lo desse mundo, pois estar diante da natureza, implica em dizer que o homem 

encontra-se num lugar, num distanciamento favorável para a construção de um ser que, a 

partir de um plano da dinvidade, de uma religiosidade, encontra sentidos de e para elaboração 

de sua própria vida. 

Como ressalta Le Goff e Truong (2006, p. 101) “A princípio e como sempre na 

Idade Média, um sentimento poderoso vai buscar seu fundamento e sua legitimação na 

religião”. Assim, a religião tem fortes poderes direcionados ao corpo, pois ele é, nessa época, 

como afirma Jacques Gélis (2008, p. 20), “lugar e aposta da experiência religiosa” 

  Neste sentido, com o surgimento do cristianismo, o corpo teve seus contornos 

delineados sobre uma nova perspectiva que se consolidou durante muito tempo nas 

sociedades ocidentais. Tal perspectiva firma-se numa concepção ainda dualista corpo/alma a 

qual se ordenava entre o divino e o profano, porém, essa relação não acontece de forma 
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harmoniosa como se concebia na antiguidade grega, embora tenha na alma seu destaque, pois 

a constituição de corpo e espírito nessa ordem do discurso cristão medieval se dá de forma 

antagônica, ou seja, nesse dualismo, o qual preconiza o cristianismo, reside uma forte 

oposição entre o corpo e o espírito. Essa oposição acarreta relações de convivência sempre em 

conflito no contraste entre o bem e o mal, a vida e a morte, o pecado e a salvação, no qual, 

nesse fogo cruzado, está o homem.   

No cristianismo, ao focar o desligamento do homem com a natureza, como vimos 

anteriormente mediante contribuições do pensamento galeniano, esse desligamento se 

fundamenta no situar da alma, força da inteligência, ponto de perfeição no homem, pois, só 

assim, esse transcende a natureza, por estar com a verdade que vem da ordem da alma como 

caminho pra ver, chegar até Deus. Deste modo, conforme Sant‟Anna (2006, p. 13), “seguindo 

esse raciocínio, é através da alma, e não do corpo, que o homem vê Deus. Por conseguinte, na 

medida em que o corpo dificulta esta visão, ele tende a ser execrado, considerado um 

obstáculo à descoberta da verdade e da salvação”. Assim, na dualidade corpo/alma é preciso 

renunciar um em detrimento do outro em busca do ideal cristão da salvação divina.  

Nesse jogo, o corpo é o que deve ser negado, sacrificado. Segundo o pensamento 

cristão medieval, o corpo é algo perecível, impuro e todo mal/pecado que acontecia ao 

homem estava diretamente ligado ao corpo. Como nos coloca Gélis (2008, p. 20) em 

manifestação da Idade Média o corpo é “„esta abominável veste da alma‟. Corpo depreciado 

do ser humano pecador, pois ouve incessamente dizer que é pelo corpo que ele corre o risco 

de perder-se”. A perdição do homem estava atrelada a sua adesão aos prazeres da carne, às 

paixões do corpo. Aderir à matéria, ao corpo, seria aderir ao fracasso daquilo que é natural, 

mortal, daquilo que só corrompe e traz prejuízo ao homem.  

O homem então é um composto de corpo e alma, ao qual dada essa dicotomia, 

expõe Sant‟Anna (2006, p. 13): “Considerando seu duplo vergonhoso, o corpo padece e está 

fadado a padecer, pois diferentemente da alma, está submetido aos ciclos naturais, às 

flutuações do desejo, aos perigos da corrupção.”    

O corpo, na Idade Média, sofre na pele a intervenção de toda uma política religiosa 

do cristianismo para salvar a alma, o que implica num controle e submissão  total, revelado no 

sofrimento da carne, no reprimir dos desejos, no reforço à austeridade da sexualidade. Essa 

repressão do corpo se estende como nos aponta Le Goff e Truong (2006, p. 37) 
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As manifestações sociais mais ostensivas, assim como as exultações mais íntimas do 

corpo, são amplamente reprimidas. É na Idade Média que desaparecem, sobretudo as 

termas, o esporte, assim como o teatro herdado dos gregos e romanos; [...] Mulher 

diabolizada; sexualidade controlada; trabalho manual depreciado; homossexualidade 

no princípio condenada, depois tolerada e enfim banida; riso e gesticulação 

reprovados; máscaras, maquiagem e transvestimentos condenados; luxúria e gula 

associados [...]   o corpo é considerado a prisão e veneno da alma. A primeira vista, 

portanto, o culto do corpo da Antiguidade cede lugar, na Idade Média, a uma 

derrocada do corpo na vida social. 

 

 

Partindo dessa citação, Le Goff e Truong (2006), de forma resumida, explicita 

algumas das principais manifestações do corpo na Antiguidade com foco no social, como o 

esporte e o teatro que desaparecem com o advento da Idade Média, na qual podemos observar 

outras formas que se intensificam tomando proporções mais acentuadas, tomando contornos 

de uma vivência mais individualizada, menos sociável no que se refere ao lugar do corpo.  

Neste sentido, as amplidões dos processos repressivos ao corpo assumem na Idade 

Média, locais, foco dessas relações nas quais se materializa os efeitos do poder, trata-se da 

posição da mulher, da sexualidade controlada, da homossexualidade, dos gestos, da gula etc. 

Tentaremos apresentar conforme, Le Goff e Truong (2006), de forma rápida, essa 

“disciplinarização” sobre o corpo, porém, enfocaremos por último a sexualidade controlada, 

por ser mediante ela que o cristianismo atuou de maneira precisa no sujeito de desejo, a 

produção da verdade desse sujeito, conforme Foucault (1994b)  

Com base em preceitos medievais a mulher, conforme Le Goff e Truong (2006) 

era alvo de toda essa moralidade imposta ao corpo e ao sexo, pois ela ocupava lugar de 

inferioridade, sendo sempre subordinada ao homem, essa postura tinha como fundamento 

leituras bíblicas, pois no gênesis o homem veio primeiro ao mundo. Além disso, a mulher 

pelo feito da menstruação era considerada impura e não poderia deitar com seu esposo nesse 

período, caso contrário era castigada, penitenciada. Um dos castigos apontava para os 

leprosos, eles eram considerados filhos das mulheres que praticavam sexo em seu período 

fértil.  

A lepra era o mal daquela época e não se tratava apenas de uma doença do corpo, 

mas se estendia à alma, como bem diz Le Goff e Truong (2006, p. 107): “a lepra constitui 

também uma questão espiritual, pois, na Idade Média, não há doenças que atinja o corpo 

como um todo que não seja simbólico”. A doença então era vista simbolicamente como uma 

praga, vinda de Deus para castigar o corpo em detrimento de sua desobediência, de seu desvio 
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à moralidade cristã. A doença era fruto do pecado, uma manifestação simbólica do desrespeito 

aos preceitos cristãs.  

O ritmo controle do corpo se estendia também quanto ao controle da alimentação, 

da comida, do comer, da gula. Ela é tida como pecado, cabendo então aos sujeitos a prática de 

jejum como prática reflexiva, em penitência do corpo. O pecado do “excesso” estava 

associado, então, não somente ao corpo em si pela comida e bebida, mas também ao sexo, 

pois, como nos coloca Le Goff e Truong (2006, p. 58), tanto “a abstinência e o jejum dão 

ritmo, portanto, do homem medieval”. A alimentação recebe um estatuto de controle, pois o 

hábito alimentar é regrado com base nas classes sociais. 

Assim, há modelos de alimentos indicados a fazerem parte do cardápio do ocidente 

medieval, conforme nos apresenta Le Goff e Truong (2006, p.136): “Cereais e legumes, 

carnes e peixes: um modelo misto se estabelece pouco a pouco no ocidente medieval. Ricos e 

pobres irão beneficiar-se desta alimentação equilibrada”. No tocante a esse cardápio, aos 

pobres é indicado cereais e legumes, enquanto que aos ricos são destinados carne e peixe.  

Situado no contexto dos monges (beneditinos) da Idade Média, que em entrega 

total a Deus, se abstinham de toda e qualquer riqueza, o trabalho manual era estipulado pela 

regra dos religiosos objetivando não somente o alimento e as vestimentas, dentre outras 

necessidades do homem que servia a Deus, mas tinha como propósito maior evitar a 

ociosidade e alimentar a alma mediante disciplina do corpo. Partindo dessa concepção, 

vivência do trabalho manual, esse era desvalorizado, tido como uma atividade serviçal, ao 

qual era destinada aos pobres camponeses e artesãos que deveriam servir aos nobres feudais. 

A prática da homossexualidade, embora na Idade Média o termo homossexualismo 

também ainda não existisse, era tido como um grave pecado, assim como o adultério e o 

incesto. A prática homossexual torna-se pecado, uma vez que o preceito, conforme 

ensinamentos bíblicos eram que Deus teria feito o homem para a mulher e a mulher para o 

homem, isso no sentido de fazer uso do sexo somente para a procriação, sem nenhum efeito 

de erotismo, pois qualquer atividade que tivesse uma finalidade de um prazer erótico a carne 

humana era pecado de ordem mortal. 

Deste modo, ao homem que desejasse desfrutar dos prazeres sexuais, vivenciar 

uma erótica da carne, como por exemplo, a homossexualidade, deveria ser, segundo os 

códigos morais da igreja medievalista, torturados, castrados, enforcados, ou condenado a 

fogueira, enfim era tido como uma sentença de morte. 

O corpo, em tempos medievais, era também, regulado quanto aos modos de seus 

gestos e risos, pois havia toda uma simbologia que impregnara nas atitudes, gestos, 
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expressões do corpo, uma maneira de se relacionar como divino, bem como com o diabo. O 

riso, por exemplo, tinha simbolicamente uma relação de proximidade com o diabo. Já em 

oposição, o choro era uma atitude simbólica de grande sublimidade, era considerado uma 

dádiva de Deus, pois o homem que chorava era tido como bem aventurado conforme as 

escrituras.  

O choro tinha essa importância simbólica por que ele vinha de uma expressão 

corpórea, ao qual significava todo um estado de arrependimento, de tristeza, de reflexividade 

do homem para com o divino. Deste modo o choro era na Idade Média tido como um meio ao 

qual oportunizava ao homem, através de sua própria corporalidade, encontrar-se, ir ao 

caminho do divino. Essa ação, portanto, era tida como impressionante por poder estabelecer 

essa relação, corpo/divino, pois, como destaca Le Goff e Truong (2006, p. 72, acréscimo 

nosso) “A simbologia dos líquidos corporais [como o choro] é, uma vez mais, impressionante. 

E o corpo torna-se o veículo entre o divino e o humano”.  

O corpo apreendido em seus gestos, muito revela ao olhar do cristianismo em 

tempos medievais, suas ocorrências podiam por uma lado, expressar a fé, por outro, sua 

negação, renúncia etc. o que leva a Le Goff e Troung (2006, p. 146) dizer em: “Assim, o gesto 

é ao mesmo tempo exaltado e fortemente suspeito, onipresente e, contudo, subordinado.” 

 O controle da sexualidade era a base principal, a qual se propunha o cristianismo, 

desenvolvendo assim novas técnicas, procedimentos para impor sua moralidade para os 

sujeitos mediante seus corpos. Havia algumas proibições quanto às posições a serem 

assumidas até no ato sexual, por exemplo, o homem deveria sempre ser ativo em sua relação 

sexual com a esposa, com algumas restrições, não tendo muita liberdade para penetrar a 

parceira por traz, pois toda e qualquer resistência a essas normas implicava em castigos ao 

corpo (cf. LE GOFF E TRUONG, 2006). 

 A sexualidade, em tempos de medievalismo, sobre influências do cristianismo no 

Ocidente, é marcada por “rupturas” quanto à Antiguidade, pois, se antes, o prazer e o erotismo 

eram ingredientes para uma vivência sexual pautada numa maior intensidade do prazer, no 

sentido de uma arte erótica em construção, na Idade Média o prazer e a erótica são 

absolutamente negados, esquecidos, excluídos, proibidos, sendo o mais importante engessá-

los na elaboração de condutas morais as quais acenavam mais tarde para uma ciência da 

sexualidade focada em saber mais da verdade de nosso sexo do que mesmo na preocupação de  

vivê-lo intensamente.      

Em reforço no dizer de Foucault (1994b, p. 62) se referindo ao esquema histórico 

tradicionalmente aceito, 
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a Antiguidade grega e romana [...] a sexualidade era livre, se expressava sem 

dificuldades e efetivamente se desenvolvia, sustentada em todo caso um discurso na 

forma de arte erótica. Depois o cristianismo que teria, pela primeira vez na história 

do Ocidente, colocado uma grande interdição à sexualidade, que teria dito não ao 

prazer e por ai mesmo ao sexo. Esse não, essa proibição teria levado ao silencio 

sobre a sexualidade – baseado essencialmente em proibições morais. 

 

 

Em objeção a esse esquema histórico tradicional, Foucault, com base em Paul 

Veryne, evidencia algumas características em comum tanto na Antiguidade quanto em tempo 

de cristianismo, como por exemplo: a regra da monogamia; ter o sexo somente em função da 

reprodução, desqualificar o prazer.  Partindo dessas idéias morais existentes em ambas 

sociedades, Foucault  nos alerta que não foi papel do cristianismo então, introduzir o aporte e 

a injunções de novas interdições, mas o que ele trouxe para a história moral sexual foi “um 

novo conjunto de novos mecanismos de poder para inculcar esses novos imperativos morais” 

(FOUCAULT, 1994b, p. 65) que até então vão de encontro ao corpo. 

É no exercício de poder sobre o corpo, que o cristianismo incide novas técnicas 

para impor certas moralidades, que já se faziam presentes na antiguidade, mas que emergem 

sob a ordem de um novo poder, o poder pastoral
24

 (FOUCAULT, 1994b) . Nos alofotes desse 

poder pastoral, que se define como um poder político; de cuidado e subsistência individual e 

coletiva; de devoção e sacrifício, e, por fim, de caráter e atuação individualista, direcionado 

pelo cristianismo sobre o corpo, suas luzes se refletem sob formas morais com características 

bem acentuadas,como nos apresenta Foucault (1994b, p. 63): “em primeiro lugar, o 

cristianismo teria imposto [...] a regra da monogamia; em segundo, [...] teria atribuído como 

função [...] exclusiva [...] da sexualidade, a reprodução. [...] Finalmente, [...] há uma 

desqualificação geral do prazer.”  

                                                           

24 Esse poder objetiva a salvação individual no outro mundo; deve também estar preparado para se sacrificar 

pela vida e pela salvação do rebanho, não cuida apenas da comunidade como um todo, mas de cada 

indivíduo em particular, durante toda sua vida. Esse poder não pode ser exercido sem explorar as mentes, 

almas das pessoas, sem fazer revelar os segredos mais íntimos. (FOUCAULT, 1994). 
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Assim, o corpo no contexto medieval, experienciava de maneira mais intensa essa 

difusão a qual regrava a sexualidade a uma conduta moral por influência do cristianismo. A 

relação monogâmica (o casamento) surge como controle para diminuir o desejo insaciável de 

praticar sexo para com mais de uma pessoa. O sexo era permitido apenas como forma de e 

para a procriação, os corpos eram apenas recipientes para fazer e gerar filhos, e não viviam 

afetividades. O prazer então era totalmente desqualificado sob a pena de/ao tentar tê-lo os 

indivíduos sofrerem castigos e punições. Havia toda uma regulamentação para que o corpo 

não viesse a sentir prazer, pois o prazer era algo pecaminoso, sujo, que denegria a alma.  

Todo esse poder pastoral incide no viver dos indivíduos do Ocidente por 

implicações: primeira na obrigação de obter a salvação, que deve ser buscada pelo indivíduo, 

que em segundo lugar deve seguir seu pastor nessa tarefa, pois somente esse último, oriunda 

do poder, tem a autoridade que pode exigir a obediência total do primeiro, e por fim, e o mais 

importante para toda essa história da sexualidade, herdada desse poder pastoral, como bem 

menciona Foucault (1994b, p. 69), “o pastorado trouxe consigo toda uma série de técnicas e 

de procedimentos que concerniam à verdade e a produção da verdade”. O desenvolver dessas 

práticas na busca da produção da verdade do sujeito dava-se no propósito de conhecer melhor 

o seu interior. Com essa finalidade, para o poder pastoral analisar, refletir, detectar o que se 

passa em seu rebanho, o cristão é obrigado a dizer, revelar tudo que está no seu interior, no 

âmago de sua alma. Para efetivação desse exercício de descoberta interior o cristianismo 

investe na prática da confissão. Como expõe Foucault (1994b, p. 70): 

 

 

O cristão deve se confessar incessantemente tudo o que se passa nele a alguém que 

estará encarregado de dirigir a sua consciência, e essa confissão exaustiva vai 

produzir de algum modo uma verdade, que não era certamente conhecida pelo 

pastor, mas que tão pouco era conhecida pelo próprio sujeito; é essa verdade obtida 

pelo exame de consciência, sua confissão, essa produção de verdade que se 

desenvolve durante a direção de consciência, a direção das almas que irá, de 

qualquer modo, constituir a ligação permanente de pastor com seu rebanho e com 

cada um dos membros do seu rebanho. A verdade, a produção da verdade interior, a 

produção da verdade subjetiva é um elemento fundamental no exercício do pastor.    

 

 

Deste modo, o cristianismo, através desses mecanismos do poder pastoral, 

consegue, a partir da verdade, produzir verdades interiores, subjetivas do sujeito cristão, com 

base em toda uma moral sexual em construção. Toda essa produção emerge justamente dentro 
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de um conjunto de relações nas quais o cristianismo estava submetido no início de seu 

desenvolvimento. Tal relação consiste, por um lado, na existência de uma sociedade romana, 

que já incorporava algumas idéias principais de uma moral já aceita por ele, e por outro lado, 

a um modelo de vida religiosa bastante intensificada no Oriente mediterrâneo experienciador 

de práticas ascéticas. 

No entremeio dessas relações, o cristianismo, como evidencia Foucault (2006b, p. 

70), “por um lado, ele [o cristianismo] tentou dominar, interiorizar, mas controlando-o, esse 

modelo de asceticismo budista, e por outro lado, controlando-o pra poder dirigir, do interior, 

essa sociedade civil do Império Romano” 

Para conseguir de forma satisfatória ao seu projeto político-religioso, o 

cristianismo utiliza-se de um meio para melhor gerenciar essas relações de forma a 

estabelecer o equilíbrio e esse meio é, segundo Foucault (1994b) “a concepção da carne”, 

pois, para instaurar um poder que pudesse controlar os indivíduos cristãos, mediante sua 

sexualidade, consistia, pois, em ter na carne cristã, conforme colocada por Foucault (1994b, p. 

71), “como a perpétua fonte, dentro da subjetividade, dentro dos indivíduos, de uma tentação 

que corria o risco de levar o indivíduo a ultrapassar as limitações impostas pela moral 

corrente”. O que implica então, numa concepção de carne, não como algo de desprezo total, 

da qual precisasse o cristão livrar-se totalmente, mas como algo perigoso, de inconstante 

precisão, que cabe ao cristão estar em constante vigilância, controle sobre si, pois ela pode 

levá-lo ao pecado, a violar a moral. Somente por intermédio da carne é que se tem a verdade 

do indivíduo e sobre a qual é preciso manter controle, produzindo outras verdades para a 

subjetividade do cristão. 

 Por isso que o poder vigente deve ser exercido sobre a carne, pois é então na 

carne, na sexualidade do indivíduo, que incide sua verdade. É ela que deve ser vigiada, 

controlada, pois somente ela traz a verdade do sujeito. E foi no controle e vigilância dessa 

verdade do sujeito de desejo que o cristianismo atuou por meio do poder pastoral. 

 O que vale salientar, conforme Sant‟Anna (2006, p. 16): “com o cristianismo, não 

apenas reforçou a relação entre a sexualidade e a monogamia, a fidelidade e aproximação, 

mas há uma crescente aproximação entre o desejo sexual e a obrigação com a verdade”. 

A obrigação com a verdade exige do homem cristão, um maior controle que não 

incide somente no corpo, mas também se estende ao pensamento, pois nele podem se instalar 

impurezas oriundas dos desejos da carne, do desejo sexual, que precisam ser confessadas, 

reveladas verdadeiramente. Essa prática evidencia toda uma austeridade da sexualidade a ser 

vivenciada sob exigências e controle, pois, por conseguinte, como diz Sant‟ Anna (2006, p. 
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16), “doravante, o conhecimento e o controle do corpo vão exigir, mais do que nunca, o 

conhecimento e o controle dos usos dos prazeres sexuais”. É sob esses usos dos prazeres a 

serem motivados pela concepção da carne que o cristianismo elaborou novas técnicas sobre o 

sujeito cristão, objetivando controle aos modos de uma criação moral da sexualidade, sendo, 

portanto, essas técnicas a contribuição do cristianismo para a história da sexualidade segundo 

crê Foucault (1994b, p. 71): “a técnica de interiorização, a [...] de tomada de consciência, a 

[...]  do despertar de si sobre si mesmo em relação as suas fraquezas, ao seu corpo, à sua 

sexualidade, à sua carne, foi a contribuição essencial do cristianismo à historia da 

sexualidade”. 

Nesta perspectiva, de controle do corpo, no mirante do controle sobre o uso de 

seus prazeres, o cristianismo insemina de maneira generalizada, formas de comportamentos 

difundidas por sua filosofia de cristandade, pautada sobre a vontade de verdade de que era 

necessário ao homem, para redimir de seus pecados e encontrar a salvação, limitar, regular 

sua vida sexual, de acordo com as escolhas vocacionais. Com essa missão da cristandade 

legada a todos, de maneira universal, essa prática austera da sexualidade a ser vivenciada 

pelos indivíduos, não se limita apenas a pequenos grupos como na Grécia antiga, mas se 

efetiva como uma prática cotidiana de todos do ocidente.  

 

 

4.3.2 A ascese cristã: uma prática normalizadora da “vontade de Deus” 

 

A prática ascética vivenciada, então, por fortes influências do cristianismo, 

consiste numa construção de um sujeito, cuja moralidade de comportamento desenvolve-se na 

punição do corpo na e pela purificação da alma, elaborando assim, uma vivência, 

experienciada no gozo de uma celestidade que transcende o corpo. No dizer de Fontanella 

(1985, p. 31), “toda a ascese cristã tem como finalidade controlar o corpo pelo espírito: 

mortificar a carne”. 

Com o advento do cristianismo, as técnicas de si, como enfatiza Foucault (2005b, 

p 15) “perderam, sem dúvida, uma parte de sua autonomia quando foram integradas no 

exercício de um poder pastoral”, pois as técnicas de si, arte da existência, desenvolvidas pelos 

gregos na antiguidade com base no preceito da epimeléia heautoú (o cuidado de si) 

desenvolvido numa liberdade, são, por meio da instauração do cristianismo, com as práticas 

cristãs, substituídas a partir do preceito do gnôthi seautón (o conhecer-te a ti mesmo). O que 

implica ao sujeito construir sua verdade agora com base no pecado e na culpa.  
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A elaboração dessa verdade movimenta-se numa relação de dependência e 

subordinação do sujeito que o transcende. Esse movimento se direciona na constituição da 

interioridade do sujeito dada à renúncia de si e do que é mundano.  

Há um deslocamento nos cuidados de si, pois se na antiguidade o cuidado com o 

corpo, pressupunha uma atividade ascética de liberdade, nas práticas ascéticas cristãs, com a 

renúncia de si como condição para a salvação, acontece o inverso, pois os cuidados com o 

corpo, como técnicas de si, são vistos como imorais, transgredindo assim as regras culturais. 

O corpo sofre a força de um poder soberano onde a lei última é sua degradação, sua tortura, 

seu autoflagelo, sua exposição pública, pois o cristianismo se fundamenta nesse contexto, pela 

imposição de todo um conjunto de regras de condutas com a finalidade de se conseguir a 

salvação (cf. FOUCAULT, 1994b). 

Almejar a salvação, então, significa ao sujeito cristão submeter-se a uma 

transformação de si pautada num conjunto de obrigatoriedades confessionais com fins a 

punição e a castigos ao corpo. A prática ascética cristã desenvolve a técnica da confissão, na 

qual o sujeito deve reconhecer suas fraquezas, seus limites da carne, e a partir disso admitir 

seus desejos, aspirações e tentações. Essa prática ou técnica, só se torna possível mediante o 

conhecimento de si (cf. FOUCAULT, 2005c). 

Obter o conhecimento de si implica, pois, em reconhecer na materialidade da carne 

o local do pecado ao qual o corpo deve redimir na busca da salvação que vêem na admissão 

da culpa, na revelação da verdade de sua sexualidade e no qual reside a fraqueza do corpo na 

traição da alma.  

Ao reconhecer, pois, suas fraquezas, o cristão, que é pecador, busca, na técnica da 

confissão sua devida punição. A punição é o sacrifício necessário que o pecador deve realizar 

para a revelação de si mesmo, trata-se de uma maneira de conhecer-se a si mesmo. Todo esse 

conhecimento de si deve tornar-se público como manifestação de sua fé. A fé na sociedade 

cristã dessa época inaugural deve ser declarada publicamente. É nesse sentido que todas as 

formas de penitência recebem um caráter público, pois se trata de um ritual de natureza 

simbólica, teatral, na qual o sujeito deve expressar sua ruptura consigo mesmo em nome da 

salvação. 

Embora haja algumas práticas ascéticas semelhantes no decorrer da história, seus 

objetivos divergem, bem como os modos de subjetivação. Com isso, na era cristã, os 

princípios da moralidade sexual, pautavam numa moralidade sexual com fins de privilégio a 

uma relação monogâmica entre o homem e a mulher, com fins de reprodução. O prazer era de 

certa forma desqualificado. Essas características já se faziam presentes no mundo romano. 
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Com a chegada do cristianismo o que mudou foram exatamente as novas técnicas de 

repressão, seguidas de novos mecanismos de poder, aqui de um poder pastoral.  

Os mecanismos de poder então consistiam numa ordem de um poder 

individualista, pois o sujeito era obrigado de maneira particular, na recusa da carne, buscar a 

salvação. Nesse percurso, o indivíduo era totalmente submisso à autoridade de um outro 

(pastor/padre) que, dada sua função social, agia de forma absoluta sob o sujeito, com o 

objetivo de salvar sua alma que é individualizante. Para isso era necessário o conhecimento da 

interioridade do sujeito (cf. FOUCAULT, 1994b). 

Enfim, no asceticismo cristão, o sujeito é conduzido a uma renúncia de si, de sua 

vontade, com fins a objetivar-se nas práticas de submissão, de obediência, pois ao 

proporcionar ao sujeito o conhecimento de si, mediante esses exercícios, na realidade o que se 

quer é extrair dele sua produção de verdade, com fins de um maior controle de sua 

individualidade. O asceticismo cristão teve fortes influências e preponderou no decorrer da 

história, pois essa construção ética moral foi a que configurou a cultura de forma mais intensa 

em todo o Ocidente, como poderemos observar posteriormente (cf. FOUCAULT, 1994b). 

 

 

4.4 O Corpo na modernidade: lugar e aposta de um poder disciplinar   

 

4.4.1 O corpo problematizado nas teias do poder 

 

Ao considerar toda a produção foucaultiana, embora o filósofo tenha focado seus 

estudos principalmente sobre a noção do sujeito, outras questões, problematizações foram, 

mesmo que de maneira não tão sistemática, abordadas e trazidas para sua agenda de 

discussões. Entre essas questões, problematizações, enfocamos a noção de corpo.  

Essa noção presente nos estudos foucaultianos apresenta-se de forma não 

sistematizada, isso pelo fato de não ter sido essa uma preocupação central em seus trabalhos, 

porém, ao adentrarmos em algumas de suas obras, podemos, a propósito, reconhecer, a partir 

de seus escritos, principalmente a partir de Vigiar e punir uma concepção de corpo fortuita 

aos seus trabalhos. 

Assim sendo, Foucault (1994a) toma o corpo, inicialmente como sendo algo 

material, conjunto de órgãos, preexistente enquanto superfície concreta, porém, não se trata de 

uma superfície inerte, estática, mas e, sobretudo, de uma superfície que sofre os efeitos de 

toda uma relação de saber/poder capaz de transformá-la, modificá-la, ressignificá-la. Neste 

sentido, o corpo é compreendido muito além de um efeito puramente biológico, é o campo 
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material, sob o qual o poder-saber se constitui, atua, e se exerce, ora disciplinando-o ora 

controlando-o.  

O corpo então é matéria vulnerável às relações de poder produzidas pelas técnicas 

tanto disciplinares como de governabilidade (biopolíticas), pois se o poder investe, manipula e 

disciplina o corpo, conduzindo-o a formas e modos diferentes de ser, essa atividade, por outro 

lado, pode resultar num projeto de manutenção desse poder, criando assim políticas de 

investimento sobre o corpo em massa.  

O corpo, portanto, torna-se objeto dessas relações implicando, assim, em atitudes 

corporais, bem como, em forma de o sujeito na sua relação com o corpo se constitui como 

sujeito. Ou seja, mediante às ações sofridas pelo corpo em detrimento das diferentes 

tecnologias elaboradas historicamente, frente às relações de poder-saber, o corpo manifesta 

atitudes corporais, refletindo assim numa forma-sujeito. Nesta perspectiva, o corpo pode ser 

considerado, por preexistir ao sujeito, o caminho para se chegar à subjetividade, no entanto, 

para entendermos os processos de subjetivação, mediante às relações de poder que se 

instauram no corpo, esse deve ser apreendido, sob formas/estruturas localizáveis nas redes de 

saber/poder em exercício. 

 

 

4.4.2 A disciplina em Foucault: o corpo na emergência do poder 

 

Ao falarmos em disciplina dentro da perspectiva foucaultiana, devemos, 

primeiramente, compreendê-la sob duas possibilidades bem peculiares: a primeira, como uma 

forma de saber, um campo de conhecimento com epistemologia própria, configurando-se 

como um conjunto de informações capazes de descrição e análise do indivíduo. Como nos 

coloca Foucault (1994a, p. 169), “um sistema de registro intenso e de acumulação 

documentária” no qual aparecerá o “indivíduo como objeto descritível, analisável”. 

Nesta ótica, a disciplina consiste em separar, ordenar e classificar os grupos de 

maneira homogênea, obedecendo a um mesmo estatuto normalizador que se sobressai, entre 

outros. Com isso, a disciplina centra-se num conjunto sistematizado e, desta maneira, 

controlado, dada a repressão ou a estimulação. Essa forma disciplinar encontra-se com forte 

reflexo no tempo monárquico. 

Em uma segunda possibilidade, a disciplina pode ser compreendida como uma 

técnica, uma estratégia de assujeitamento abordado pelo poder, ou seja, como um dispositivo 

o qual objetiva como nos aponta Foucault (1994a, p.169-170) a “organização de campos 
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comparativos que permitam classificar, formar categorias, estabelecerem médias, fixar 

normas”. 

A disciplina então se torna a base do “jogo moderno das coerções sobre os corpos, 

os gestos, os comportamentos” (1994a, 170) exercendo através de um único olhar e de forma 

permanente, para, segundo Foucault (1994a, p. 154-5), “agir sobre aquele que abriga, dar 

domínio sobre seu comportamento, reconduzir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um 

conhecimento, modificá-los”. 

Levando em conta essa discussão sobre a disciplina na genealogia foucaultiana, o 

corpo teve seu destaque por se tratar de um elemento fundamental para o exercício de relações 

de poder na modernidade. Esse destaque foi um dos maiores tentame dessa empreitada 

foucaultiana. O corpo é um dos elementos essenciais que contribui para demonstrar o 

alargamento e a demarcação das relações de poder-saber exercidas na contemporaneidade. (cf. 

FOUCAULT, 2004a). 

O corpo em Foucault é o lugar marcado sempre pelas relações culturais e sociais. 

Relações essas que sempre se marcam no corpo de maneira não linear mas sim por lutas, 

conflitos, contradições, resistências, que sempre estão a constituí-las, a reconstituí-las. O que 

implica estar o corpo intimamente unido, ligado às relações de poder-saber, uma vez que 

essas relações são construídas nas práticas discursivas. (cf. FOUCAULT, 1994a) 

O corpo é, portanto, alvo das técnicas e tecnologias específicas, oriundas das 

relações de poder/saber que se exercem mediante práticas cotidianas. O corpo, nas leituras 

foucaultianas, sempre foi alvo das punições, o que revela ser ele objeto das relações de poder, 

como afirma Foucault (1994a, p. 28): “As relações de poder têm alcance imediato sobre ele; 

elas o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a 

cerimônias, exigem-lhe sinais”. Toda essa estrutura que preconiza a atuação das relações de 

poder sobre o corpo se desenvolve justamente por sua inserção no campo político, social. 

Partindo dessa discussão Foucault em sua operação genealógica reconhece 

algumas tecnologias do eu que se desenvolvem nessa relação do sujeito com o saber/poder de 

uma época. Muitas dessas técnicas desenvolvem-se a partir da relação do sujeito com o corpo. 

Ao analisar o sujeito do século XVII e o do século XVIII, esse filósofo cartografa 

modificações significativas das relações de saber/poder, bem como, dos modos de se punir os 

sujeitos atuando diretamente em seus corpos com significações também diferentes.  

Nessa abordagem feita em diferentes séculos da cultura ocidental, o corpo sofre 

uma transição, pois no século anterior não há dispositivos de um poder disciplinar 

instaurados, exercendo-se sobre os corpos. Há sim, uma incidência de um poder soberano, que 
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se marca no corpo outro, com uma força total de quem o detém, implicando assim em formas 

de punição pública, ou seja, aqueles que detinham o poder, exerciam sua soberania para com 

os outros, punindo-os com castigos a serem realizados em praças públicas expondo-os a 

súplicas diante do público. Essas atitudes consistiam numa maneira de demonstrar a 

autoridade de quem detinha o poder, como dito anteriormente. 

Já no século XVIII, o poder soberano sai de cena e começa a emergir o poder 

chamado disciplinar. Sua atuação implica em outras maneiras de punição, ação sobre os 

corpos, pois o poder disciplinar almeja deixar “o corpo mais produtivo e mais dócil” (cf. 

FOUCAULT 1994a). Há um exercício de poder sobre os corpos, disciplinando-os, 

objetivando assim a um enquadramento, adestramento, moldelamento desse corpo. Conforme 

Foucault (1994a, p.126): “Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes 

muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações”. Tudo isso, implica 

que, no percurso da história o corpo consiste em algo fabricado, produzido, motivado por 

ações que o determinam, viabilizando mudanças, transformações, aperfeiçoamento, 

configurando-o numa docilidade. 

Um corpo dócil passa a ser então o propósito da disciplina no exercício de poder 

que nele encontra abrigo e garante sua permanência, sua produção. Um corpo dócil, segundo 

Foucault (1994a, p. 126), trata-se de “um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”. O poder disciplinar se exerce sobre os 

indivíduos de forma seriada, medida, previamente segmentada, pois segundo Foucault (1994a, 

p.143)  

 

 

em vez de dobrar uniformemente e por massa tudo o que lhe está submetido, 

separa, analisa, diferencia, leva seus processos de decomposição até as 

singularidades necessárias e suficientes. „Adestra‟ as multidões confusas, móveis, 

inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de elementos individuais – 

pequenas células separadas, autonomias orgânicas, identidades e continuidades 

genéticas, segmentos combinatórios. 

 

 

O corpo então tem papel político social a ser por ele materializado, o que implica 

em uso de tecnologias que possibilitam formas de controles, regulamentação, submissão desse 
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corpo, para melhor produção. Assim, afirma Foucault (1994a, p. 28) que “o corpo só se torna 

força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso”. O corpo encontra-se num 

paradoxo, pois no instante em que se torna alvo do poder, torna-se também seu produto.  

Deste modo, o poder disciplinar cria dispositivos que atuam no corpo de forma peculiar, com 

característica própria, com foco na produção das individualidades. 

Como explicita Foucault (1994a, p.172), “o indivíduo é sem dúvida o átomo 

fictício de uma representação ideológica da sociedade; mas é também uma realidade fabricada 

por essa tecnologia específica de poder que se chama disciplina”. Em relação ao sujeito, a 

disciplina busca regulá-lo, normatizá-lo através de tecnologias disciplinares objetivando 

melhor competência, produtividade desse corpo, enquadrando-o. 

Diante dessa mudança entre os tipos de poderes oriundos do tipo de sociedades 

(soberania/disciplinar), mudaram-se também os modos de seu exercício sobre o corpo, pois 

com o advento do poder disciplinar, a punição ao corpo já não mais toma dimensões de 

exposição pública, mas se instaura a partir de um poder que seleciona, separa, divide, 

categoriza corpos entre normais e “anormais”. Um poder que propõe correções, curas, e 

enquadramentos a partir de parâmetros, contratos sociais, por ele estabelecidos. Como nos 

coloca Foucault (1994a, p 16), “o castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a 

uma economia dos direitos suspensos”.  

A perspectiva do poder disciplinar não coloca em foco o corpo a ser humilhado em 

manifestações públicas, objeto de degradação, mas se torna, nessa época, o caminho pra se 

chegar à alma, aqui entendida como aborda Foucault (1994a, p.32), como “efeito e 

instrumento de uma anatomia política; alma, prisão do corpo”. Nesta acepção, há uma 

inversão do pensamento vigente na relação corpo/alma, não é mais preciso penalizar o corpo 

para salvar a alma e sim reconhecer na alma a causa de súplicas do corpo. Assim, os castigos 

não são consequências dos que eles fizeram, como nos coloca Foucault (1994a, p.22): “Mas 

sobre aquilo que eles são, serão, ou possam ser”. A problematização reside então, sobre a 

questão da alma, precisamente sobre sua maneira de ser ou do que venha a ser. 

Neste sentido, as punições, os castigos, adquirem significados pedagógicos e 

sociais, pois eles são legitimados por toda uma sociedade, que ao firmarem certos tipos de 

contratos, aceitam suas aplicações em casos de desacordo desse contrato. Trata-se de uma 

punição com efeitos corretivos aos que se desviarem das regras dominantes no conjunto 

social, precisamente os considerados “anormais” na época. Com isso, o corpo sai de uma 

punição que era puramente física, para uma punição mais sutil, de disciplinamento por 
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mecanismos de ordem social, pedagógica. As maneiras de punir então, se dar, como mostra 

Foucault (1994a, p. 28), “com base nas idéias morais ou nas estruturas jurídicas”.   

Se antes a punição era ordenada por um sujeito que detinha poderes absolutos, 

afetando o corpo a exposições públicas como forma de castigos, agora ela passa a ser exercida 

pela ordem do discurso, que legitimam a uma vontade de verdade da época, prescrita pelos 

códigos morais que regem o social, atuando assim no corpo de forma a discipliná-lo, a 

regulamentá-lo por intermédio de tecnologias. 

No exercício desse poder sobre os corpos, há, então, toda uma produção de 

técnicas que orientam o seu desenvolvimento de força, bem como a normatização dos 

comportamentos, incorporando algumas propriedades que o configuram. É nesse sentido que 

Foucault (1994 a, p. 150) diz que o poder disciplinar “constrói quadros; prescreve manobras; 

impõe exercícios; enfim para realizar a combinação das forças, organiza „táticas‟”.  

Esse processo dado de forma progressiva tem implicações no fator tempo 

gerenciados para os indivíduos, pois com essa idéia de buscar o aumento das potencialidades, 

o tempo é precioso aos indivíduos, cabendo assim elaborar, conforme Foucault (1994a , p. 

145) mostra “uma nova maneira de gerir o tempo e torná-lo útil, por recorte segmentar, por 

seriação, por síntese e totalização”. 

Mesmo apontando para essa necessidade de aumento das potencialidades dos 

indivíduos em fator do tempo, o poder disciplinar, segundo Foucault (1994a, p. 127), “visa 

não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a 

formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é 

mais útil, e inversamente”. 

Deste modo, a disciplina viabiliza meios para o aprimoramento das técnicas 

disciplinares, tendo como base suas possíveis utilidades, partindo sempre do princípio da 

docilidade. Essas técnicas são para Foucault (1994a, p. 126) “métodos que permitem o 

controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e 

lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade”. 

Ao situarmos o poder disciplinar dentro dessas ações que ele exerce, é preciso 

olhar além desses mecanismos de controles, pois como nos diz Foucault (1994a, p.162), “a 

disciplina, ao sancionar os atos com exatidão, avalia os indivíduos com verdade; a penalidade 

que ela põe em execução se integra no ciclo de conhecimentos dos indivíduos” Assim, esse 

conhecimento fabricado nessa relação, viabiliza de maneira mais veemente, formas de 

controle que vão bem mais além, pois proporciona uma maior exposição dos indivíduos, no 

sentido de um olhar policial deles sobre eles mesmos. 
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Nesta ótica, o poder disciplinar discorre na produção de vários tipos de 

conhecimentos e comportamentos prescritos ao indivíduo em seu jogo de verdades.  O poder 

disciplinar na sociedade moderna, sociedade capitalista, age nos corpos, fabricando-os, 

conforme mostra Foucault (1994a, p. 125), mediante “uma localização que não os implanta, 

mas os distribui e os faz circular numa rede de relações”. A constituição dessas redes é tecida 

por intermédio das instituições, que regulamentam as ações dos indivíduos, operando sobre 

normas, regulamentações, penas e sanções. É dentro desses espaços institucionais em que o 

poder disciplinar atua, estimulando comportamentos, bem como, sendo instrumento no 

adestramento e docilidade dos corpos que lá estão. 

Nesse ritmo de disciplinamento dos corpos nos espaços institucionais é que se dá o 

funcionamento da sociedade moderna, do capital, pois ela distribui os corpos e aciona 

controles nas suas atividades. As instituições como a igreja, a escola, as revistas de grande 

circulação são exemplos de dispositivos disciplinares que agem no corpo de forma cotidiana 

apresentando modos e controles de suas ações. 

A disciplina, portanto, está presente no dia-a-dia de uma sociedade, a construir, a 

moldar, a reformular continuamente os corpos. O poder disciplinar não deve ser 

compreendido como de natureza centralizada, única, mas como em curso dada à rede de nós 

que enredam a teia do próprio poder. 

 

 

4.5 O corpo nas teias do biopoder e o tecer de uma bio-ascese 

 

4.5.1 O biopoder : o poder estendido no varal da vida, no movimento dos corpos 

 

Na fascinante empreitada foucaultiana em fazer uma genealogia do poder, 

observamos que este sofre certas transformações, conforme as relações de forças emergidas 

em determinadas épocas. Assim, situando a discussão nas obras de Foucault, o poder se 

desenvolve apresentando tipos diferentes de sociedades contornadas pelos seus 

desdobramentos, desde a sociedade de soberania à sociedade disciplinar, apontando para uma 

nova sociedade, a sociedade de controle
25

.  

                                                           

25 A sociedade de controle é pensada por Gilles Deleuze (2002) considerando o contexto da sociedade 

contemporânea em que o poder se mobiliza estrategicamente com formas de controle mais sofisticadas, 

diferentemente das aplicados na sociedade disciplinar. Trata-se de um poder que se exerce no controle em 

regime aberto, fazendo uso das novas tecnologias, monitorando e vigiando os indivíduos de maneira 

contínua e permanente.  
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No contexto das sociedades de soberania, o poder, como vimos, se concentra na 

mão do soberano, o qual tem o direito sobre a vida e a morte de seus súditos. Esse direito se 

firma sempre na autoridade do soberano em defesa de sua própria vida. Assim ele decreta 

também o direito de morte dos seus súditos quando se sente ameaçado. Nesta perspectiva o 

direito consiste no exercício da causa da morte, como melhor coloca Foucault (2005a, p. 148), 

“o direito que é formulado como „de vida e morte‟ é, de fato, o direito de causar a morte e 

deixar viver”.  

Está nas mãos do soberano a decisão de matar ou viver do súdito, a lógica então, 

toma como ponto central a autoridade sobre a morte, ela vem em primeiro lugar como força 

do poder, uma vez que é da vontade do soberano mediante o poder que ele exerce. 

A prática do poder na sociedade disciplinar no atuar dos corpos, inscrevendo-os 

numa perspectiva política de adestramento, fabrica o sujeito ideal ao modelo industrial 

capitalista que se desenvolve na teia do poder. Trata-se, como nos diz Foucault (1994a, p 119-

120) de:  

 

 

Uma „anatomia política‟, que é igualmente uma „mecânica do poder‟, está 

nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não 

simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, 

com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. [..] A disciplina é 

uma anatomia política do detalhe. 

 

 

É somente no âmbito dessa transformação do poder, situado no interior da 

historicidade que delineia tipos de sociedade na atuação de dispositivos que podemos 

observar uma nova forma de atuação do poder que Foucault (2005) chama de biopoder. Se 

antes na sociedade disciplinar o poder focava o indivíduo em sua individualidade, exercendo 

práticas sobre o seu corpo de maneira particular, já o biopoder/biopolítica está focado nas 

práticas de tecnologias desenvolvidas para a população, de modo geral, atuando assim de 

forma massiva sobre os corpos. Conforme Revel (2005, p. 26), “o termo „biopolítica‟ designa 

a maneira pela qual o poder tende a se transformar [...] a fim de governar não somente os 

indivíduos por meio de um certo número de procedimentos disciplinares, mas o conjunto dos 
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viventes constituídos em população”. Deste modo, tanto o poder disciplinar, como o biopoder, 

têm como alvo atuar sobre os sujeitos, sobre os seus corpos.  

Se o poder disciplinar age no corpo em sua individualidade associado à idéia de 

um corpo-máquina/anatomia política a ser docilizado, adestrado para a produção econômica 

sob efeitos da atuação desse poder, o biopoder age, como nos apresenta Foucault (2005a, 

p.152), “no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte 

dos processos biológicos”. É agora sobre o corpo vivente, suporte dos processos biológicos, 

que atua o biopoder.  

Com a emergência do biopoder emerge com ele a biopolítica centrada em questões 

mais macro no campo das políticas públicas. Seu alvo está nos processos de natalidade, 

mortalidade, da saúde da população (no caso de epidemias/pandemias) e de longevidade. 

Toda essa abrangência de atuação biopolítica, se articula com outros processos de caráter 

político e econômico, o que desencadeia toda uma atividade em conjunto com fins de uma 

sociedade de forte acentuação capitalista.  

O biopoder, nesse contexto, emerge com a finalidade de melhor gerenciamento da 

vida em sua forma lato. Trata-se de uma técnica de poder com foco no biológico a ser 

agendado no debate das políticas de uma sociedade capitalista. Colocar, pois, na agenda de 

discussões políticas a vida, a partir de uma perspectiva biologizante, significa operar sobre ela 

na elaboração de conhecimentos para melhor manejá-la, controlá-la em sua extensão 

populacional. 

É deste modo que o biopoder apresenta-se como importante para o crescimento do 

capitalismo, pois ao exercer poder sob o corpo vivo, sob a população, criam-se mecanismos 

de controle dessa massa, bem como viabiliza ajustá-la ao modelo econômico vigente. Como 

mostra Castro (2009, p. 58), “o biopoder foi um elemento indispensável para o 

desenvolvimento do capitalismo. Serviu para assegurar a inserção controlada dos corpos no 

aparato produtivo e para ajustar os fenômenos da população  aos processos econômicos”. 

Investir no corpo biológico, controlando-o para a produção no exercício do 

biopoder, implica então maximizar esse controle com fins de melhor ajuste econômico, tendo 

em vista o momento de crescimento capitalista. Para Foucault (2005a, p. 154), “o 

investimento sobre o corpo vivo, sua valorização e a gestão distributiva de suas forças foram 

indispensáveis naquele momento”.  

Uma nova abordagem sobre a vida, sob o corpo vivo, se desenvolve nas 

empreitadas do biopoder, pois se na sociedade anterior a disciplinar (soberania) o lema era 
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“morrer para deixar viver”, na sociedade disciplinar que se desenvolve o biopoder, o lema se 

inverte “viver para não deixar morrer”.  

No exercício do biopoder a vida vai sobrepor à morte em todos os sentidos. Ele se 

exerce justamente na manutenção da vida em todos os seus aspectos, a fim de melhor 

gerenciá-la, vigiá-la, adequá-la aos meios de produção do sistema vigente, para assim poder 

controlá-la. Esse controle sobre a vida é efeito do exercício do biopoder que, atuando sobre a 

manifestação da vida, incide na sua regulamentação.  

A vida passa a ser regulada em grande escala por intervenções de diversos 

aparelhos, que encontram no Estado um papel importante, pois o Estado, nas relações de 

biopoder entra em cena o desenvolver de diretrizes políticas direcionadas a toda população. A 

efeito desse biopoder, com foco na população, são produzidas as estatísticas com o intuito de 

obterem maiores conhecimentos sobre a vida e a partir deles atuarem de forma preventiva 

sobre problemas que possam afetá-la. Com esses mecanismos de controle da vida o Estado 

age no sentido de melhor gerenciamento, buscando assim cuidar, prolongar, enfim, tornar a 

vida produtiva.  

Trata-se de mecanismos normatizadores que ao gerar informações sobre a 

população, incide sobre ela não somente numa atividade disciplinadora, mas acima de tudo, 

com o intuito de controlar, regularizar a vida bem como a forma de se viver.  

O poder disciplinar, nessa nova empreitada do biopoder, não desaparece, como se 

fosse somente exercício de uma época outra, mas pelo contrário, ele se integra de forma 

imprescindível com o biopoder na regulamentação, controle, gerenciamento positivo dos 

corpos.  

Deste modo, todas as tecnologias de poder, sejam disciplinares ou de biopoder 

agem sobre os corpos, embora de maneira diferente quanto ao nível. Uma atua no individual, 

nas quais os mecanismos de poder objetivam regular, instruir, disciplinar o corpo para ser 

produtivo; outra, no coletivo, no qual os mecanismos de poder atingem não somente o corpo, 

mas os corpos que compõem uma população, pretendendo assim estabilizar a produção 

econômica com maior controle desses corpos, da população. Ambas as tecnologias não devem 

ser compreendidas como estanques, sem que uma não tivesse relações com a outra, pois elas 

se complementam, se articulam no tecer das relações sociais, motivadas pelas relações de 

forças que as constituem.  

Com a tecnologia do biopoder/biopolítica se contorna um novo modelo de 

sociedade, chamada por Deleuze (1998) de sociedade de controle. Cabe no interior dessa 
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sociedade não apenas o poder disciplinar, mas, e principalmente, como já abordamos, o 

biopoder que tece mecanismos de controle na vida de forma em geral.  

No percurso dessa atividade de controle da população, essa tecnologia de poder 

desenvolve mecanismos, como foca Foucault (1999, p. 289), que “tenta reger a multiplicidade 

dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos 

individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos”. 

Reger a multiplicidade dos homens, ter controle sobre suas aglomerações, sobre a 

população, significa, no desenho da sociedade de controle pelo biopoder, desenvolver 

tecnologias que venham a dar de conta de todos os possíveis eventos que ameacem a vida em 

grupo ao olhar do capital, intervindo de forma a produzirem conhecimento, saberes políticos a 

serem aplicados no campo de intervenção desse poder que é a população, a massa viva.  

O corpo de atuação do biopoder/biopolítica é a população, reconhecida como nos 

propõe Foucault (1999, p. 293), “como problema político, como problema a um só tempo 

científico e político, como problema biológico e como problema de poder”.  

Implica dizer que em se tratando da biopolítica na sociedade de controle, objetiva-

se no âmbito da população, toda uma produção de saber/poder que mediante  várias técnicas 

possam atuar em meio aos eventos aleatórios, oriundos do convívio em grupos, que seja de 

ordem política, científica, biológica etc. com o intuito de garantir certo equilíbrio em massa.  

A sociedade de controle pelo biopoder em seu exercício de regulamentação e 

controle em nível da população conta com sistemas provenientes da instauração do Estado, 

pois se na sociedade disciplinar tínhamos o indivíduo produzido de forma particularizada por 

sua inscrição seja na escola, na fábrica, na prisão; na sociedade de controle, a ação é conjunta, 

popularizada por sistemas de educação, assistência social, saúde, etc. que atuam em diversos 

aspectos da vida em sociedade, não se restringindo a um ser, mas aos seres que se inserem 

nesses serviços sob uma ordem não mais de uma sociedade industrial, mas de um modelo de 

sociedade voltada para o consumo em grande escala, para um consumo socializado.  

A ordem do discurso que se estabelece na sociedade de controle é a do consumo 

pela população, pois a política do capital em seu grande desenvolvimento nesse contexto 

social preconiza um alto crescimento da produção, instigando um conjunto de estratégias no 

interior das massas para o consumo. Em se tratando desse processo de mudança entre a 

sociedade disciplinar e a de controle, ela não consiste no desaparecer do aspecto disciplinar, o 

que acontece é justamente a forma de atuação das instituições. 
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4.5.2 Biopoder e o corpo confessado: as possibilidades do poder, resistência do sujeito. 

 

O biopoder no instante em que investe nas tecnologias de um poder controlador, 

regulador da vida em grandes proporções, produz a resistência do sujeito frente a seu 

exercício. Ao colocar a vida na agenda das discussões políticas no sentido de criar diretrizes, 

regulamentações, normas sobre os seus direitos, sobre o corpo, sobre suas atuações, desdobra 

relações de forças, de resistências que alternam novos modos de se discutir, de se viver a vida, 

de se viver o corpo.   

O embate se dá sobre a própria vida, uma vez é ela que é reivindicada em sua 

vontade de verdade, como bem nos coloca Foucault (2005a, p. 158):  

 

O que é reivindicado e serve de objetivo é a vida, entendida em suas necessidades 

fundamentais [...]. Pouco importa que se trate ou não de utopia; temos aí um 

processo bem real de luta; a vida como objeto político foi de algum modo tomada ao 

pé da letra e voltada contra o sistema que tentava controlá-la  

 

 

É especialmente na obra História da sexualidade II (Uso dos prazeres) e III O 

cuidado de si) que Foucault começa a investigar, a se preocupar com as resistências dos 

sujeitos frente às relações de poder. As contingências dessa resistência ganham destaques 

através dos processos de uma hermenêutica do próprio sujeito, bem como das práticas de 

governo de si
26

 que passam a ser elaboradas. 

Ter em vista essa nova preocupação da resistência do sujeito nos trabalhos 

foucaultianos, não implica em abandono total do poder disciplinar, de desconsiderar suas 

técnicas disciplinares, mas sim em ampliar essa discussão, localizando agora tais técnicas, não 

somente no espaço das instituições, mas situar sua abrangência em alguns dispositivos que 

atingem de forma massiva os sujeitos em suas fabricações, re-elaborações.  

É sempre a partir de técnicas elaboradas no interior dos dispositivos de poder que 

podemos situar o governo do corpo.  No século XVI, como nos mostra Foucault (2001), o 

                                                           

26 Governo de si. É também da ordem do governo a relação que se possa estabelecer consigo mesmo na 

medida em que, por exemplo, se trata de dominar os prazeres e desejos. (CASTRO, 1990). Participa então 

do que Foucault chama de governabilidade. 

 



148 

 

dispositivo religioso tinha forte influência no governo dos corpos. Com o passar do tempo, 

tendo em vista os séculos posteriores e principalmente o século XIX, esse dispositivo perde 

forças diante da emergência de outros que se desenvolvem em vários campos dos saberes, 

como por exemplo, a medicina, a psiquiatria, entre outros. O povoamento desses dispositivos 

provoca entre eles constantes lutas, deslocamentos que se desenvolvem num percurso de 

técnicas que ora se complementam ora se distanciam.   

Mesmo enfraquecido com o surgimento de outros dispositivos, o dispositivo 

religioso preconizou algumas técnicas bastante fortes que ainda hoje são ressignificadas, na 

atuação de outros dispositivos no controle do corpo.  Enfocamos entre elas a confissão. 

A técnica da confissão oriunda das relações de forças da religião era bastante 

utilizada com o propósito de estabelecer para o sujeito, um momento de encontro com ele 

mesmo, frente ao espelho de uma moralidade construída. Essa prática se realizava mediante a 

sua exposição ao outro. Essa prática era bem presente na era cristã. 

No entanto, ao longo do tempo, essa prática se configura diferentemente, pois num 

primeiro momento a prática da confissão se dava pelo confessor, mediante a crença de que o 

pecado estava fortemente presente no ato sexual realizado. Num outro momento, pela 

influência de Santo Agostinho na descoberta de um interior humano cheio de conflitos, 

pensamentos desviantes, o motivo de buscar a confissão residia no fato não somente de 

entender o pecado apenas na ação pecaminosa do sexo, mas também em todas as formas de 

desejos localizáveis interiormente no humano. E, mais tarde, a confissão opera na crença de 

que o pecado reside de forma carnal, distribuída em todas as partes do corpo em sua relação 

com o mundo (cf. CARVALHO 2008). 

A técnica da confissão então era uma técnica de fundamental importância dentro 

desse processo de atuação dos corpos. Trata-se, pois, de uma prática necessária para uma 

hermenêutica do sujeito. É nessa atividade de revelação de si, de expressão de verdades a 

serem negociadas que a confissão vem se sacramentalizando durante alguns séculos, 

apresentando algumas formas diferentes. 

Confessar significa então para o sujeito a busca de uma verdade autorizada para, a 

partir de então, construir sua existência de ser. Essa técnica é muito utilizada para que o 

sujeito possa enunciar seus desvios, suas anormalidades, para tornar-se mais “puro”, mais 

verdadeiro com ele mesmo, encontrando assim sua verdadeira acesse. É uma prática que deve 

ser sistemática e que deve revelar toda verdade do sujeito que confessa.  Como bem nos 

esclarece Foucault (2001, p. 188), 
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De fato, temos essa parte complexa [...] em que o silêncio, a regra do silêncio, a 

regra do não dizer, é correlativa de outro mecanismo, que é o mecanismo da 

enunciação: é preciso que enuncie tudo, porém só se deve fazê-lo em certas 

condições, dentro de certo ritual e diante de certa pessoa. [...] A carne é o que se 

declara, a carne é aquilo de que se fala, a carne é o que se diz.  

 

 

Nesta correlação, a confissão, em sua natureza, deve ser seguida de todo um ritual 

que objetive de fato como um ato enunciativo, uma exposição verbal que traga em si todo o 

estado de consciência do sujeito que confessa. A técnica da confissão se realiza, sobretudo 

como uma técnica de verbalização dos desejos, na busca de no dizer a verdade de si para no 

encontro com a verdade do outro resignificar-se enquanto sujeito de si.  

Assim reforça Carvalho (2008, p. 63): “A confissão em seu sentido moderno, 

engloba todos aqueles procedimentos por meio dos quais o sujeito é incitado a produzir um 

discurso de verdade sobre sua sexualidade capaz de produzir efeitos sobre o próprio sujeito.” 

Trata-se, pois, de um momento em que o sujeito de forma “livre” toma e expressa 

sua consciência daquilo que lhe incomoda na aceitação do seu ser dentro de uma estrutura 

social. Segundo Foucault (2005a, p. 61) a confissão é como um 

 

 

ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com o sujeito do enunciado; é 

também um ritual que se desenvolve numa relação de poder, pois não se confessa 

sem a presença ao menos virtual de um parceiro, que não é simplesmente o 

interlocutor, mas a instância que requer a confissão impõe-na, avalia-a e intervém 

para julgar, punir, perdoar, consolar, reconciliar. [...] Produz quem a articula 

modificações intrínsecas: inocenta-o, resgata-o, purifica-o, livra-o de suas falhas, 

libera-o, promete-lhe a salvação. 

  

A confissão exige toda uma liturgia, um ambiente propício, atitudes, 

pessoas/instâncias autorizadas. Não se confessa com qualquer um em qualquer lugar, há toda 

uma hierarquia, uma relação de poder que perpassa a realização da confissão. Essa atitude de 

confessar-se tem dentro dessa relação de poder, implicações de positividades para a 

transformação do sujeito, pois ele no interior desse processo se modifica, se constrói sobre o 

jogo de verdade lá imbricado. Todo esse ritual, vai tomando configurações diferentes de 

acordo com a época e locais fabricados para esse exercício.  
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É neste sentido que podemos dizer que a confissão, apesar de ter surgido no 

dispositivo religioso, se ressignifica em tempos de biopolítica em outros espaços, outros 

campos, como para a pedagogia, a família, as instituições de intervenção, a justiça, e mais 

tarde, para a medicina (cf. CARVALHO 2008).  

Enfim, a prática da confissão, é uma prática discursiva constante no cotidiano do 

sujeito, se efetivando de maneiras diversas a cada campo. Isso implica então, em lugares 

diversos como, por exemplo, no divã com o psicólogo, no consultório com o médico, em 

secções de revista autorizadas, entre outros, bem como, como nos aponta Carvalho (2008, p 

64), “expande-se também as formas de sua realização: podem ser executadas por meio de 

consultas, interrogatórios, narrativas autobiográficas ou cartas, formas estas que são 

consignadas, transcritas, publicadas e comentadas”.  

Partindo, pois, de toda essa ressignificação da confissão, ela se insere também 

como técnica do biopoder, pois ao ocupar espaços de abrangência social, coletiva, ela almeja 

o encontro do sujeito com ele mesmo, no contraponto de todos os saberes que o cercam, que o 

constituem enquanto sujeito, controlando seus corpos, suas vidas. Afinal, para que a vida seja 

preservada, controlada, gerenciada para uma política de sociedade, a confissão tem papel 

primordial para a execução do biopoder. 

Inserir a técnica da confissão, como técnica do biopoder, significa compreender 

que o indivíduo é motivado através do exercício dessa prática, a conhecer a si mesmo. Deste 

modo, como corrobora Carvalho (2008, p. 66), “nesse mecanismo, o indivíduo não é 

obrigado, mas é impelido pelos seus próprios desejos ou propósitos a confessar-se. [...] É, 

portanto, instância onde o ser subjetiva-se.”. Tal subjetividade se dá numa luta constante entre 

verdades e vontade de verdades de e sobre seu corpo. A confissão como técnica de biopoder 

deve estar configurada num conjunto de ações de controle, de governo dos corpos. Assim ela 

é tida como uma técnica de biopoder a se exercer controle sobre os corpos, e sobre toda a 

massa social. Através da técnica de confissão o sujeito revela seus sentimentos, suas emoções, 

suas inquietações e isso torna possível regular, controlar suas ações, seus corpos.  

Aliada na confissão está o exame de consciência, que pode acontecer de várias 

formas, em várias situações. Trata-se de mais uma técnica de grande importância na 

construção de uma estética de si, pois ela se realiza no momento no qual o sujeito, tendo em 

vista toda atuação do poder consolidada pelas práticas das instituições na elaboração de 

parâmetros e controle sobre seu corpo, reflete sobre seu lugar, suas atitudes e seu ser frente a 

esses códigos morais estabelecendo, ou seja, esse momento do exame de consciência exprime 

justamente, a dobra do poder que se volta para o interior do indivíduo, provocando nesse um 
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olhar para dentro dele mesmo e tem como razão medir suas atitudes frente aos valores que são 

socialmente colocados. 

Essas técnicas de biopoder como a confissão e o exame de consciência consistem 

em excitar os sujeitos na fabricação de sua estética da existência com propósitos de 

reelaborarem, recriarem suas vidas da melhor maneira possível, isso em consonância com 

valores morais, construindo relações favoráveis em todos os campos que envolvem a vida, nas 

relações familiares, nas relações de trabalho, na relação com os outros e principalmente nas 

relações consigo mesmo, com suas aparências.  

Deste modo, nas relações de biopoder, tanto os sujeitos, como seus corpos criam 

alternativas, espaços para realizarem enunciações sobre si, produzindo assim mecanismos de 

resistência na teia do poder. Pois pelo uso dessas técnicas, o sujeito, no exercício dessas, 

consegue criar mecanismos, alternativas que possibilitam fazer uso das técnicas de poder, 

conduzi-las em sentido contrário, ou seja, voltar-se para quem está exercendo o poder sobre 

ele, sobre seu corpo.  

Na mesma direção, ao realizarem o exame de consciência, como possível caminho 

para conhecer a si mesmo, no sentido de melhor governar-se, ter controle sobre si, o sujeito, 

cria condições favoráveis para sua subjetivação, ou seja, ele cria espaços de subjetivação 

partindo de uma possível liberdade condicionada por seu estado de consciência sobre as 

coisas, elaborando de forma “voluntária” uma estética de si, necessária para sua existência. 

Dentro desse quadro das relações de biopoder, se configuram constantes lutas 

entre controle e resistência, tendo em meio à arena dos corpos e os modos de subjetivação. 

Há, portanto, direções, curvas realizadas pelo e contra o poder em sua aplicação ao corpo, a 

subjetivação. Por um lado são elaboradas técnicas de controle, por outro, mecanismos de 

resistência. Trata-se de formas de governabilidade que incidem seja sobre o Estado, seja sobre 

os outros ou sobre si mesmo. 

Essas formas de governabilidade desenvolvem relações em geral de positividades 

na construção de certo gerenciamentos dos sujeitos, ou seja, há todo um conjunto de saberes 

que se relacionam dentro dessas instâncias de governabilidade desenvolvida através de 

técnicas de controle bem articuladas entre si em direção ao sujeito.  Porém, nem sempre esses 

gerenciamentos encontram nos sujeitos a mesma forma de absorção, há sempre relatividades, 

maneiras diferenciadas dos sujeitos recepcionarem esses discursos, além disso, nem sempre 

eles estão (os discursos) acessíveis a todos os sujeitos, pois em toda produção de discurso há 

endereçamentos específicos, ou seja, há tipos de sujeitos atingíveis, dada questões de valores 

sócio-culturais distintos.    
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Partindo desses endereçamentos, a possibilidade dos sujeitos absorverem os 

discursos e técnicas específicas, elaboradas para governá-los, bem como para controle de seu 

corpo, procederá a partir da habilidade de convencimento dessas técnicas. Ou seja, o sujeito 

encontra certa “liberdade” de incorporação ou não desses discursos e técnicas específicas de 

controle orientado pela própria construção dos valores que compõem sua estética de 

existência, embora esses valores mantenham sempre em movimento, reconstrução, 

reelaboração. 

Ainda em se tratando das possíveis resistências dos corpos e dos sujeitos às 

políticas de controle gerenciadas por técnicas do biopoder, dentro dessa questão da 

governabilidade, há de se considerar o fator dos processos múltiplos de discursivização que se 

originam sobre determinado mecanismo, governo a ser realizado. Pois há várias abordagens 

feitas no interior dos dispositivos sobre determinado modo de controle do corpo, que muitas 

vezes se realizam de maneiras tão distintas e até contraditórias, viabilizando assim fugas para 

os sujeitos.  

Nesta ótica, os mecanismos de governabilidade do Estado ou dos outros, com foco 

no controle, governo dos corpos e do sujeito, ao produzirem discursos, produzem com eles 

possibilidades múltiplas de vontades de verdade, o que compete ao sujeito fabricar seu 

próprio governo numa articulação entre essas vontades de verdade, e sua própria verdade de 

ser. Deve haver então uma combinação, articulação de valores morais entre aqueles que 

pretendem agir, atuar no governo do sujeito, bem como, com os valores que operam na 

maneira como o próprio sujeito governa a ele mesmo. 

 

 

4.5.3 O corpo sob o poder do corpo: uma bio-ascese com foco na construção do sujeito na 

contemporaneidade  

 

A transição da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, compreendendo-

as como integradas ao novo cenário social deste século, traz com ela relações de poder/saber 

até então ativas ao movimento de regulamentação/controle da vida e dos corpos.  

Trata-se de uma era com foco na vida, no bio. Trata-se da era de um biopoder, 

biossociabilidade, de uma bio-ascese
27

, de um bio-corpo
28

, pois com os avanços tecnológicos 

                                                           

27 O termo bio-ascese é aqui usado conforme Ortega (2005) enquanto prática, atividade, que leva a uma 

transformação de vida do sujeito, aqui pautada em práticas ascéticas inscritas sob efeito da biossociabilidade 

emergente na contemporaneidade. 
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emergentes dentro do campo da ciência neste século XXI muitas transformações se 

sucederam implicando assim em novas formas de se conceber as relações sociais e suas 

maneiras de entender e se relacionar com o corpo.  

As produções de novos saberes no campo da medicina a partir das biotecnologias 

produziram com ela a idéia de um bio-corpo, provocando assim no contingente dessa nova 

realidade também novas práticas ascéticas. Ou seja, uma bio-ascese contemporânea (cf. 

ORTEGA, 2005). 

A ascese como conceituada por Foucault (1994b,) se define como o uso que os 

indivíduos fazem de determinados exercícios, técnicas e procedimentos, sugeridos e até 

obrigados dentro de um sistema moral no propósito de encontrar nessas práticas uma verdade 

de si. É nesse exercício prático de si, mediante determinado sistema moral que incide o 

elemento ascético.  

Presente em todas as maneiras, procedimentos, sugeridos por uma moral, o 

elemento ascético emerge como um fenômeno de natureza geral por se constituir mediante 

toda relação ética, o que implica em ser apreendida dentro de um contexto particular ao qual 

se expõe. 

Nesta perspectiva, as práticas ascéticas podem apresentar técnicas e procedimentos 

semelhantes a cada época, porém suscita objetivos específicos e resultam em modos de 

subjetivações diferentes, ou seja, embora as práticas ascéticas possam permanecer as mesmas 

ou em alguns casos se ressignifiquem em determinadas épocas, elas direcionam formas de 

subjetividade diferentes. 

Deste modo, ao discutir as formas de ascese contemporânea é preciso, de certa 

forma, olhar para as novas maneiras nas quais se configuram as relações sociais que se 

difundem nessa nova era do século XXI. Com esse propósito, recuperamos aqui o termo 

“biossociabilidade” utilizado pelo antropólogo Paul Rabinow
29

, evidenciado por Ortega 

(2005, p. 153)  

 

                                                                                                                                                                                     

 

28 Já o bio-corpo também usado por Ortega (2005) trata-se do novo corpo assumido sob efeito das políticas 

atuais. 

 

29
 Paul Rabinow é professor de Antropologia na University of Califórnia (Berkeley), bastante influenciado pelas 

reflexões sobre o pensamento de Michel Foucault.    
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De uma maneira ampla, a noção de biossociabilidade visa descrever e analisar as 

formas de sociabilidade surgidas da interação do capital com as biotecnologias e a 

medicina. A biossociabilidade é uma forma de sociabilidade apolítica, construída 

por grupos de interesses privados, não mais reunidos segundo critérios de 

agrupamento tradicional como raça, classe, estamento, orientação política, como 

acontecia na biopolítica clássica, mas segundo critérios de saúde, performances 

corporais, doenças específicas, longevidade, etc. 

 

 

Percebemos então um distanciamento significativo entre a biopolítica clássica, na 

qual o foco do poder se lança sobre a vida em população e as relações da biossociabilidade, 

que direciona esse olhar de forma invertida, saindo de um mirante público da vida, para um 

particular. Nessa transição, os modos de subjetivação também sofrem efeitos de novas 

práticas a serem desenvolvidas no interior da sociedade pós-moderna. 

Se as práticas ascéticas acarretam processos de subjetivação e estes estão 

imbricados no contexto de suas produções, as bio-asceses contemporâneas com foco na 

constituição dos bio-corpos sofrem os efeitos dessa biossociabilidade e elabora, no construto 

da subjetivação, práticas de si, com base nos procedimentos e técnicas voltadas para os 

cuidados com corpo, a partir dos cuidados médicos, da higienização, alimentação etc. 

Os efeitos então de todo esse encadeamento resultam num modo de subjetivação 

não somente voltado para um controle, vigilância, regulamentação e governo do corpo por 

mecanismos, aparelhos disciplinares de uma sociedade, mas, e principalmente, por toda uma 

atividade de si em si mesmo. Implica assim na construção de um sujeito instigado a 

autocontrolar-se, autovigiar-se, enfim, autogovernar-se. Trata-se de uma subjetividade 

provocada não só por mecanismos de controle sobre seu corpo, mas também por mecanismos 

provenientes de e para si mesmo a reflexo do seu corpo. Há, portanto, na inscrição do corpo 

nessa nova época, um retorno aos seus cuidados. 

O retorno ao corpo mediante as práticas ascéticas da contemporaneidade abre 

discussões sobre suas aproximações e distanciamentos com a ascese da Antiguidade. 

Encontramos, então, entre as ascesses clássicas e as bio-ascese fortes aproximações no que se 

refere à intensidade desse autocontrole gerenciado pelo sujeito sobre o corpo. Pois, de fato 

ambas almejam esse autocontrole do corpo. Trata-se então de um mesmo princípio que as 

aproxima, o de disciplinar o corpo.  
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Embora partam de um mesmo princípio de um disciplinamento do corpo, as 

práticas ascéticas em discussão têm finalidades diferentes. Enquanto na ascese da Antiguidade 

Clássica se objetivava o transcender do corpo com foco numa atividade política motivada pela 

auto-superação ou por questões de divindade, as bio-asceses se desenvolvem como práticas de 

cunho puramente individual, sendo, portanto, apolítica, sem nenhum interesse coletivo. 

Assim, o retorno ao corpo da contemporaneidade, embora seja com fins de 

disciplinamento, se delineia de forma contrária quanto às práticas ascéticas clássicas, pois 

esse retorno se caracteriza sob efeitos da biossociabilidade, não numa preocupação articulada 

entre o eu e os outros de maneira a exercer poder de uma política do bem comum, mas de e 

com pretensões puramente individualistas com foco no consumo de uma ciência da saúde 

imponente a uma perfeição corporal, na qual é necessário não correr o risco de não entrar 

nessa ordem. O indivíduo deve, acima de tudo, buscar esse ideário de corpo perfeito 

mobilizado pela saúde moderna para fugir do olhar censurante do outro. Esses discursos, 

então, favorecem a constituição de um indivíduo autônomo, não em sua constituição como de 

maneira liberta, livre, mas autônomo no controle de si ao poder de seu corpo por intermédio 

do outro.  No dizer de Ortega (2005, p. 156), 

 

 

O indivíduo se constitui como autônomo e responsável através da interiorização do 

discurso do risco. O corpo e o self são modelados pelo olhar censurante do outro 

que leva a introjeção da retórica do risco. O resultado é a constituição de um 

indivíduo responsável que orienta suas escolhas comportamentais e estilos de vida 

para a procura da saúde e do corpo perfeito e o afastamento do risco. 

 

 

Essa autonomia desenvolvida em torno desse indivíduo, no culto ao corpo nas 

práticas de bio-ascese, não lhe oferece espaços de liberdade para cultuar a si mesmo como 

uma construção verdadeira de si como acontecia na Antiguidade Clássica a buscar o self 
30

 

numa luta constante frente aos códigos morais estabelecidos, agindo pela resistência no 

                                                           

30 O self é compreendido como o nosso eu profundo, nossa  essência, um modo de ser que existe 

de forma oculta, interior,  com possibilidades de se manifestar e se expressar ao longo de nossa 

vida. 
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desejo de se singularizar, se demarcar pela alteridade. Mas, em direção contrária, ela se 

inscreve no desejo de homogeneização, de adesão total à conduta moral estabelecida à 

qual o submete ao desejo de uma corporeidade perfeita a ser construída pela saúde. Não se 

trata então de uma autonomia com vontade de liberdade, mas, como nos esclarece Ortega 

(2005, p 171), “é uma vontade ressentida, serva da ciência, da causalidade, da 

necessidade, que constrange a liberdade de criação e elimina a espontaneidade”. 

No interior desses saberes que envolvem os indivíduos numa política de auto-

suficiência a partir dessa vontade ressentida, serva da ciência com foco no corpo perfeito, 

preconizam-se com eles novos olhares, novas percepções, novos modos de compreender 

nossas existências, nossos valores sociais.  

O campo da medicina com seus avanços em nome da saúde, ao elaborar técnicas e 

procedimentos para os indivíduos para um consumo exacerbado de seus produtos e 

orientações provoca no viver da sociedade contemporânea uma supervalorização da saúde, 

tendo-a não somente como uma preocupação básica do viver como na Antiguidade Clássica, 

mas como um valor absoluto, de um poder soberano capaz de determinar critérios, 

julgamentos e condutas nas relações sociais. Na contemporaneidade como nos apresenta 

Ortega (2005, p. 157), “força, rigidez, juventude, longevidade, saúde, beleza são os novos 

critérios que avaliam o valor da pessoa e condiciona suas ações”. 

Ao colocar como critérios de valorização do ser esses atributos que giram em torno 

do corpo e para o corpo, é também nele que incide, que se inscrevem as marcas de exclusões. 

O corpo que se busca, que se constrói no interior de uma ordem discursiva a exibir força, 

rigidez, juventude, saúde e beleza como sendo o corpo perfeito, bio-corpo da 

contemporaneidade a ser exaltado, aplaudido, sua eminência acaba por trazer com ele a 

existência/negação de outros corpos não modelos, que encontram na carne e pela carne o não 

ser sujeitos aceitáveis socialmente. Entre eles estão os gordos, os idosos, os cadeirantes entre 

tantos outros, que sofrem os efeitos estigmatizadores e excludentes dessa ditadura do corpo.  

No contraponto dos efeitos que se tem na sociedade contemporânea ao portar 

determinado corpo, os sujeitos se fabricam nessa relação, assumindo então posturas de 

aceitação total do modelo vigente como tendo no corpo-perfeito, bio-corpo, o começo e o fim 

de sua existência, ou seja, construindo sobre ele sua conduta moral. Trata-se então, de um 

deslocamento no efeito dos cuidados com os corpos no propósito de sua ascese, pois se na 

Antiguidade Clássica, como nas cristãs, havia uma dietética (sexual/alimentária) que submetia 

o corpo, no sentido de superá-lo mediante uma prática transcendental de encontro com o 

divino, ou como desafiante às condições de sua própria moralidade, fundamental para o 
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governo de si como conseqüência para governo dos outros (cf. ORTEGA, 2005), na 

contemporaneidade com a bio-ascese, essa dietética migra para uma prática divergente, 

inversa, na qual toda ação voltada para o corpo, busca no encontro com ele mesmo, de 

maneira individual, corporeamente falando, uma moral fundada por mecanismos de uma 

política capitalista externa. 

Sai então de uma relação de interioridade consigo (transcendência do corpo, no 

encontro com a divindade/resistência moral) motivado por uma vontade de si para atuar 

externamente numa política do bem comum a uma interiorização motivada por um exterior 

determinante (capitalista), na qual a relação com o corpo muda, contornando um percurso 

inverso, saindo do corpo para o encontro com a verdade de si, para um encontro com o corpo 

encontrando nele a verdade de si. 

Assim, na dietética da Antiguidade com base nas práticas do Self, tanto grego-

romana, como cristã, como nos reforça Ortega (2005, p. 151),  

 

 

o corpo possui sempre um valor simbólico, estava na base de constituição de um 

self dono de si, que mediante práticas de ascese corporal e espiritual, legitimava-se 

para a vida política, atingia um conhecimento de si ou se auto anulava na procura 

do acesso a Deus. 

 

 

O corpo encontra sua participação na constituição do eu nesses processos ascéticos 

da Antiguidade, na medida em que toda prática dietética se volta como uma forma de 

encontrar uma verdade de si, para se autogovernar em favor do governo dos outros ou de uma 

vontade divina. O corpo apenas colabora nesse processo como ponto de partida e não como 

ponto de chegada como parece estar situado nas práticas bio-ascéticas da contemporaneidade 

mediante novas tecnologias do self. 

De acordo com Ortega (2005, p. 167), “nas modernas bio-ascese e tecnologias do 

self, o corpo obtém um novo valor. Na sua materialidade sofre um desinvestimento simbólico: 

já não é o corpo a base do cuidado de si; agora o eu existe só para cuidar do corpo, estando ao 

seu serviço”. 

Conceber o corpo na perspectiva da bio-ascese na elaboração do self nesse 

momento de contemporaneidade significa então, legitimar uma dietética com propósitos bem 

diferentes da Antiguidade, pois partindo da concepção clássica que se tinha da constituição do 
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self, em detrimento da perspectiva que toma o corpo na atualidade, ambos se confundem. Se 

antes a formação do sujeito/eu acontecia mediante a um trabalho de uma hermenêutica com 

foco numa elaboração constante de si motivado pela vontade de uma verdade a ser buscada 

como objetivo maior tendo em vista a dietética realizada, hoje, o corpo toma lugar de 

destaque nesse processo, sendo ele então a verdade a ser buscada. O ser sujeito de si na 

contemporaneidade é constituído no e pelo corpo, ele é quem demanda a moralidade de si. O 

ser sujeito se aprisiona, se limita a um ser corpo, confundindo-se com ele. Como bem destaca 

Ortega (2005, p. 166),  

 

 

O corpo é reinventado como objeto de visão, onde o corpo e o self tornam-se 

idênticos, o mundo interno parece ser transmutado na “carne externa” e o 

sentimento de “ter” um corpo dá lugar ao de ser um “corpo”.[...] O corpo veio 

representar a liberdade pessoal, o melhor de nós. 

 

 

Para atingirmos o melhor de nós, a dietética atual vislumbra em sintonia com os 

avanços da medicina e sua articulação com as novas tecnologias, práticas consolidadas no 

ideal de um corpo fabricado como sujeito de ser moral que tem no corpo sua realização maior, 

mas não se trata de qualquer corpo, mas do corpo perfeito, do corpo bronzeado, malhado, 

lipoaspirado, ciliconizado, enfim de um bio-corpo.  

Pelos desdobramentos do poder no caminho da vida, a medicina seguiu seus 

contornos partindo de um corpo individual a um corpo coletivo mobilizando com ele um bem 

estar místico, espiritual, e hoje retorna de um corpo coletivo para um corpo individual 

provocando um bem estar materializado na aparência do próprio corpo.  

No dizer de Silva (2001, p 19), “todas essas práticas de intervenção sobre o corpo, 

têm como fundamento, em maior ou menor grau, os conhecimentos produzidos pelas ciências 

biomédicas e pela tecnologia e, em especial, pela medicina” 

A produção do saber dominante da medicina sobre a saúde do nosso corpo, nos 

trouxe como herança maiores responsabilidades diante dele, o que implica em nos atribuir 

maior poder e controle sobre ele. Na atualidade, a importância do bem estar do corpo na 

constante luta diária para salvá-lo (buscar a perfeição) e não mais a alma, passa a ser alvo de 

todo um conjunto de saberes, desde a sexualidade, até a alimentação etc. 
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 O discurso de uma alimentação saudável atravessa toda uma produção de saberes 

que impõe ao corpo limites e controles a serem difundidos de forma a disciplinar hábitos 

alimentares. Toda essa atividade de controle alimentar incide em funções de um corpo capaz 

de ser construído de maneira mais bela, de uma pele mais bonita, de um cabelo mais sedoso, 

de unhas mais fortes etc. O desejo de possuir esse corpo alternado por um discurso de uma 

alimentação balanceada a ser propagada por especialistas na área, ao socializar esses 

conhecimentos, nos tornamos cada vez mais responsáveis com o nosso corpo no sentido de 

adestrá-lo, treiná-lo a esse ideal do corpo perfeito. A saúde perde cada vez mais espaços de 

uma atividade pública e torna-se cada vez mais uma iniciativa particular. São muitos os casos 

de bulemia e anorexia que se fundamentam numa ação exagerada do sujeito sobre seu próprio 

corpo em nome de uma pertença, a um padrão estabelecido, alcançado assim no ideal do 

corpo um valor de e para sua moralidade. 

Com todos esses mecanismos de um saber médico, parece nos ser dada a 

obrigação de poder escolher o nosso corpo, de atuar sobre ele, intervindo de maneira direta 

(cirúrgica), podendo escolher peças, acessórios que melhor compartilham esse nosso 

inventário corpo. É possível então exibir um corpo projetável, um corpo sem marcas de 

sofrimento, sem vestígios de velhice. A vida está a serviço do corpo. De um corpo de sucesso 

que não combina mais com a doença, pois como bem enfatiza Ortega (2005, p158), “a 

ideologia da saúde e do corpo perfeito nos leva a contemplar as doenças que retorcem a figura 

humana como sinônima de fracasso pessoal”. Todas as doenças que possam afetar nosso 

corpo são sinais de nossa negligência com ele, é causa de atitudes e de condutas que 

assumimos. 

Nessa busca desenfreada, nos tornamos cada vez mais escravos do corpo na qual 

sua vulnerabilidade a um arsenal de patologias possíveis é provocada pela liberdade de nossas 

decisões, de nossas atitudes para com ele.   

Escravos do corpo pela responsabilidade de sua saúde e de sua aparência, 

assumimos nessa empreitada papéis de escultores de nós mesmos, ou melhor, de nosso corpo, 

e por reconhecer tamanha plasticidade na qual ele se apresenta no interior dos saberes 

científicos emergentes,  fazemos uso de vários exercícios, regimes etc. a fim de moldá-lo 

conforme padrões sociais estabelecidos pela ordem do discurso científico. 

Neste sentido, a escultura do corpo não obedece uma criatividade de seu escultor, 

mas a um padrão de beleza e estereotipo exigido pelo sistema capitalista vigente em nossa 

sociedade, que esboça uma forma homogeneizante, em consonância com o modelo oferecido 

pela ciência de um corpo perfeito. 
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Os corpos então nessa contemporaneidade são cada vez mais disciplinados, 

regulados, controlados no encadeamento desses discursos em busca de um corpo perfeito 

como fundamental para se constituir como sujeitos, que mesmo não sendo mais autônomo de 

si, somam-se tão desejantes quanto os desejos do capital. É nesse sentido que Ortega (2005, p. 

145) diz: “Torna-se difícil utilizar o corpo e os prazeres contra um poder cujo produto é 

precisamente o corpo e esses prazeres”. Há então, uma apropriação do modelo econômico 

vigente das práticas ascéticas, no sentido de instituir de maneira mais efetiva o controle sobre 

o corpo.  

As práticas ascéticas contemporâneas que se desenvolvem dentro dessa realidade, 

representam assim, um forte instrumento de disciplinamento e controle do corpo a ser 

efetivado constantemente para atender as exigências postas pelo bio-corpo, que modificam e 

preconizam novas ordens de prazer em tempos de pós-modernidade. No dizer de Ortega 

(2005, p. 163), “a necessidade de dietas sem gorduras, sexo seguro e malhações intermináveis 

colocaram novas coações ao prazer pós-moderno”. 

Se algumas atividades eram realizadas anteriormente de formas independentes, 

como por exemplo, o trabalho e o lazer, focando cada uma a existência de um prazer de 

liberdade do sujeito, com essa conjuntura de biossociabilidade, algumas esferas se articulam 

no disciplinamento e no adestramento do corpo na atualidade, imbricados assim como formas 

de autogoverno, e consequentemente de reflexibilidade corporal. É nesse ínterim que se 

situam as práticas de bio-ascese, manuais, terapias, fitness etc.  

Assim, como exemplos dessas atividades bio-ascéticas de reflexibilidade corporal, 

encontramos a dieta e o fitness (cf. ORTEGA, 2005). Esse último, pela natureza de 

movimentos corporais que se automatiza, de forma a estabelecer séries repetitivas de 

exercícios atuando de forma direta e cotidiana sobre o corpo, se assemelha ao adestramento 

corporal descrito por Foucault (vigiar e punir), por tratar de uma atividade que objetiva 

aumentar a utilidade econômica de nossos corpos, para o trabalho, uma vez que já se 

confunde com o lazer e diminuir a nossa força política, anulando alguns desejos, 

possibilidades de resistências.  

Dentro dessa possibilidade o Fitness age com muita eficiência no processo de 

corporificação dos sujeitos, ou seja, no adestramento do corpo por meio dessas atividades, que 

assume efeitos de uma ordem do discurso científico do corpo perfeito, acabam por colocar o 

corpo como central na experiência de si. 

De posse desse discurso, reafirmam assim o poder e negociação do sistema 

capitalista com esse desejo do corpo perfeito e ao nosso ser desejante, produzindo de forma 
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intensiva produtos de consumo no tocante à área da saúde, beleza, etc. com foco nessa nova 

hermenêutica do sujeito na contemporaneidade.  

Na ordem do discurso do cuidado de si, como cuidado do corpo, sob o prisma da 

vigilância, do adestramento, enfim, dessa ascese constante de si emergente na 

contemporaneidade com base nas exigências das aspirações negociadas pelo capitalismo atual 

a disciplina é reforçada e contínua no cotidiano dos sujeitos. Ela é o caminho para se atingir o 

sonho utópico, não mais de mudar o mundo, mas de mudar o corpo, já que ele é o último 

espaço da e para a criação (cf. LE BRETON, 2008). É o preço que o sujeito paga com 

sacrifícios e suor para seu enquadramento no modelo aspirado e desejado de e para um corpo 

perfeito. Tal presença constante dessa disciplina exigente sobre modificações, 

aperfeiçoamento inacabável do corpo, se torna tarefa cambiante das bio-asceses atuais ao ter, 

o prazer do corpo como finalidade de vida, dando assim contornos a uma sociedade hedonista 

desse novo tempo, refém de um narcisismo exagerado de prazer e consumo.  

Enfim, sob efeito desse poder de controle e cada vez mais disciplinante do corpo, 

os mecanismos, técnicas e tecnologias disciplinares como práticas ascéticas em vigor, muito 

tem significado para a construção do corpo-perfeito, de uma saúde 

mercantilizada/capitalizada. Seu foco está então voltado para uma fabricação de uma imagem 

de um corpo nem sempre atingível. Trata-se de uma política comercial com base, sustentação 

numa imagem de um corpo aparentável e apresentável. Como bem nos alerta Ortega (2005a, 

p. 146): “Temos nos tornado condenados da aparência, sacrificamos sem pensar duas vezes o 

sentir-se bem pela boa aparência”. É o estado de uma boa aparência que governa e sobressai 

como essência no mundo capitalista e da biossociabilidade, não é então, o corpo em si, mas a 

imagem do corpo que interessa como alvo do e para o consumo como exigência do 

capitalismo.  

A exigência de uma boa aparência, de uma boa imagem, não se aplica somente ao 

sistema vigente, mas sob suas fortes influências como discutido anteriormente, se 

transformaram em exigências de nós para nós mesmos, atravessado pelos desejos de satisfazer 

também aos outros. Como afirma Silva (2001, p. 17) em se tratando desse período, “é em tal 

período que o trato com o corpo passa a ser mais importante nas relações que se travam com o 

outro, denotando uma progressiva identificação da personalidade do indivíduo com seu 

próprio corpo: o que se aparenta ser, é o que se é”. A existência do sujeito se define nos 

parâmetros do olhar do outro, o qual nele se encontra também o do próprio sujeito 

constituindo assim algumas verdades sobre ele, projetada na correlação de sua imagem 
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corporal que ao olhar do outro o situa enquanto ao seu ser, uma vez que o self se mistura com 

o corpo. 

Nas sábias palavras de Ortega (2005, p. 168),   

 

 

Hoje, sou o que aparento e estou, portanto, exposto ao olhar do outro, sem lugar 

para me esconder, me refugiar, estou totalmente à mercê do outro, já que o que 

existe (o corpo que é self) está a mostra, sou vulnerável ao olhar do outro mas ao 

mesmo tempo preciso de seu olhar, de ser percebido, senão não existo.  

  

 

A emergência do olhar do outro como critério de incitação às bio-asceses 

contemporâneas é condição para o exercício do biopoder cada vez mais ativo em tempos da 

biossociabilidade, ou seja, o olhar de vigilância e controle constante por meio dos recursos 

médico tecnológicos sobre o sujeito nos cuidados de si e do corpo aparece como 

intensificação das relações sociais, que preconizam hoje a saúde como bem maior, 

patrimônio, de um modelo de sociabilidade que se inscreve numa aparente negação da morte. 

Contudo, diante do percurso realizado, observamos que a cada época ou modelo 

de sociedade há sempre tipos de poderes a serem exercidos na fabricação do sujeito e do seu 

corpo, mediante práticas ascéticas oriundas desses contextos históricos, implicando em 

asceses diferentes (cf. ORTEGA 2005).   

 Há então diferenças que devem ser consideradas mediante a ascese na 

antiguidade (liberdade) e a bio-ascese na contemporaneidade (assujeitamento e disciplina), 

justificadas assim pelas formas de sociabilidades tecidas historicamente pelos fios da relação 

saber/poder que atuam na constituição do sujeito. 
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CAPÍTULO 5 

O CORPO EM REVISTA: MÍDIA, CORPO MASCULINO E MODOS DE 

SUBJETIVAÇÃO. 

 

 

 

5.1 Apresentando a revista: a Men‟s Health quanto a sua produção/circulação 

 

Como produto midiático a Men's Health é uma revista que circula com 

periodicidade mensal pela Editora Abril. Segundo seus editores é a franquia brasileira de uma 

publicação presente em mais de 40 países, com 37 edições e 18 milhões de leitores, o que a 

constitui como “a maior revista masculina do mundo”. Tem, portanto, distribuição nacional e 

seu primeiro número é de Abril de 2006. Seu público-alvo é composto por homens entre 25 e 

34 anos, das classes A e B
31

. 

As matérias trazem sempre informações embasadas em pesquisas e estudos 

científicos e na autoridade de um conselho consultivo de 25 profissionais – uma equipe fixa 

de especialistas que assessora em diversos assuntos pertinentes à saúde e ao bem-estar. Além 

desses, Men‟s Health conta com cinco colunistas também fixos, entre eles as empresárias 

Cristiana Arcangeli (beleza e cuidados pessoais) e Lucília Diniz (nutrição). 

Ao folhearmos a Men‟s Health encontramos, geralmente, em sua composição as 

seguintes seções: Matéria de capa: aborda as matérias em destaque da edição; Mixer: uma 

mistura de assuntos; Fitness: exercícios para um corpo forte e saudável; Saúde: matérias sobre 

como ter vida longa e plena; Nutrição: aborda hábitos alimentares e cuidados; Sexo: debate 

temas a fim de estabelecer confiança e auto-estima; Cabeça de Homem: destaca idéias ou 

temas restritos ao mundo dos homens; Estilo/ Visual: sugestões de como se vestir e ser 

apresentável como caminho para o sucesso e Sempre na Men‟s Health que inclui: (carta do 

editor: procura estabelecer diálogo com os leitores enfocando dicas da edição da revista; 

Nossos consultores: apresenta os médicos e especialistas que orientam o trabalho 

                                                           

31
 Essa categorização A e B foi realizada pelo site da publicabril da editora Abril realizada no ano de 2008. 
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desenvolvido pela revista quanto aos temas; Dica pra gente: apresenta sugestões e críticas 

para a revista; Zé garçom: trata-se de um amigo imaginário do homem criado pela revista com 

respostas às possíveis indagações dos leitores; Pergunte pra gente: são apresentadas respostas 

de especialistas a questões lançadas pelos leitores; Pergunte a vizinha: Trata-se de uma 

mulher imaginária da revista, com objetivo de responder aos homens suas dúvidas e 

questionamentos sobre o ponto de vista feminino; Na ponta do lápis: trata-se de apresentar 

estatísticas de forma descontraída)  

Esses espaços se caracterizam em sua maioria como espaços a se configurar como 

um manual prático com instruções, procedimentos, sugestões e até certas obrigações 

regulamentadas pela ordem do discurso ao qual se inscreve a revista, numa negociação com o 

contexto histórico que a constitui. Todas as matérias são focadas numa perspectiva de 

cientificidade, pois são tratadas por especialistas ou autoridades na área. 

Com isso, a revista, tida como uma instituição midiática, apresenta em sua 

formatação algumas técnicas de si (reportagens, depoimentos, cartas etc.), oriundas de toda 

uma atividade discursiva de negociações de sentidos que envolve o corpo, permitindo no 

entremeio dessa relação, inaugurado por gestos incessantes de leitura/interpretação, momentos 

de auto-conhecimento, de auto controle, transformando assim a vida de seus leitores, 

reelaborando suas condutas morais, viabilizando modos de fabricação desses sujeitos. O 

sujeito leitor nesse processo acaba por encontrar na reflexibilidade de seu corpo, ao corpo da 

revista, um modo de ser, um estilo, enfim, de se construir como sujeito moral numa 

elaboração estética de si, de sua existência. 

É nesse percurso prático dos cuidados de si, sugerido nessa relação, não unilateral, 

mas multilateral (revista/interpretação/leitores) de maneira interdependente, que se realizam 

as técnicas de si, pois, toda essa prática discursiva da revista aos cuidados do corpo se articula 

a campos outros dos saberes, a outros enunciados, pelo recurso da memória, a fim de se 

estabelecer equilíbrio tanto no que se refere ao particular quanto aos outros, ao social. 

A prática discursiva da revista Men‟s Health dada suas seções, formatação, com 

seus jogos de verdade, suas regras, procedimentos, sugestões etc. permite aos leitores, 

consumidores desse bem de consumo, realizar de forma particular ou de forma coletiva, 

operações sobre seu(s) corpo(s), sobre sua moralidade, instigando-os, por sua natureza 

agonística do ser sujeito, a busca de uma transformação de si, de uma busca constante 

satisfação de um sujeito sempre desejante a desejos ilustrados, pintados, fabricados pela 

revista em sua negociação com o cotidiano, projetando outros cotidianos possíveis. 
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Em termos de dados estatísticos apresentado pelo site: 

http://www.publiabril.com.br a Men‟s Health se configura da seguinte maneira:              

Circulação: 

Tiragem: 194.983 

Circulação líquida: 117.927 

 Assinaturas: 58.634 

 Avulsas: 59.293 

Fonte Circulação: IVC nov/09 

Total de leitores: 337  

Fonte Total de leitores: Projeção Brasil de Leitores consolidado 2008  

 

 

GRÁFICO 01: PERFIL DO LEITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: Marplan consolidado 2008 / 

 

A Men‟s Health na leitura dessas estatísticas se insere numa produção 

basicamente masculina, destinada a um público entre 25 a 34 anos, de classe social A/B, 

sendo a maioria de seus leitores concentrados na região sudeste. Essas estatísticas apresentam 

um perfil do público alvo dessa produção midiática, o que implica melhor atuação desse meio 
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para atingir a seus objetivos com foco nessa configuração.  Deste modo, a produção da Men‟s 

Health tem um público masculino específico, o que tenciona escolhas, classificações, seleções 

etc. sobre esse sujeito, atuando em muitos momentos de suas produções de forma pedagógica, 

formulando dicas, operando a serviço de toda uma regularidade constitutiva de um poder 

disciplinar e de controle resultante de positividades históricas que marcam o contexto atual da 

biossociabilidade.  

O propósito dessa escolha de um sujeito masculino eleito com características já 

determinada no interior dessa produção, acena como efeito de poder que sobejam práticas 

discursivas que ela encerra.  

 

 

5.2 A Men‟s Health e a inscrição de sentidos sobre o corpo masculino na voz do editorial de 

lançamento 

 

“Vamos nessa!”, eis o convite feito por um dos idealizadores, redator-chefe da 

revista Men‟s Health, Airton Seligman, enunciado no editorial inaugural da edição brasileira, 

lançada em maio de 2006. 

Um convite que nos conduz no folhear das páginas, ao encontro de mais uma 

produção midiática direcionada ao público masculino, no contexto da contemporaneidade. 

Porém, na voz do editorial, essa produção apresenta-se com um diferencial entre as demais, 

pois conforme Airton Seligman a “revista Men‟s Health é uma revista masculina diferente de 

outras”. 

Mas em que consiste esse diferencial? Mais uma vez se pronuncia a voz do 

editorial, justificando tal diferença: “É jornalismo de serviço da primeira a última página”, 

ou seja, do início ao fim das páginas da revista o leitor encontrará uma série de reportagens de 

cunho jornalístico, elaboradas, portanto, sob uma ordem discursiva, com efeitos de verdades, 

uma vez, que são ditas de um lugar social de credibilidade que é o jornalismo. 

Assim sendo, é desse lugar que o editorial elege para esboçar o que traz a revista 

ao público masculino, pois a Men‟s Health, se constitui de “[...] dicas e estratégias 

absolutamente relevantes e fáceis de usar, que vão levá-lo a ter um corpo mais forte e bonito, 

a transar melhor, a ter mais controle sobre a cabeça e a carreira, a se vestir com mais 

propriedade, enfim a curtir a vida na plenitude”. 

A Men‟s Health é tida pelos seus idealizadores como uma revista-manual que 

ajudará de maneira prática e fácil ao homem gozar uma vida duradoura, pois a partir de seu 
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título que traduzido para o nosso idioma é: a saúde do homem está a idéia de uma produção 

aos cuidados da saúde do gênero masculino. Para isso, conduz esse gênero, a cuidar do corpo, 

estimulando-o a ser mais forte, bonito e saudável. 

No plano sexual há também resultados a serem atingidos, com a finalidade de 

contribuir para que o homem possa transar com mais desempenho, ter uma vida sexual 

melhor. Além disso, a revista orienta o homem a ter controle sobre si, a se tornar um bom 

profissional e se portar socialmente, oferecendo ao público masculino dicas de como se vestir 

com mais propriedade. 

Há, portanto, todo um conjunto de técnicas desenvolvidas pela revista, no sentido 

de delinear um perfil para o sujeito contemporâneo. Com esse propósito, a revista faz circular 

sentidos para este ser e que está no mundo para atuar nos mais variados campos da existência. 

Suas matérias constroem-se utilizando daquilo que está na ordem do saber, seja no 

campo da ciência, seja no da Medicina, seja no do Esporte etc., por isso, a revista fundamenta 

suas dicas em postulados da ciência ou no saber de especialistas de áreas do conhecimento 

relacionadas às matérias. 

Desse modo, a Men‟s Health não pode deixar de fazer circular em suas páginas 

uma vontade de verdade que é, em última instância, a da ordem. Nessa ordem, ela seleciona 

os saberes criados sobre e para o homem, visando a produzir sua (re)significação no mundo 

atual e a produzir o sujeito ético, como bem se pode perceber na fala de seu editor: “Aí está a 

meta de men‟s Health: fazer você tirar o máximo de sua existência.” 

Observando o projeto editorial da revista, percebemos que ela se vale dos saberes 

constituídos socialmente e explicados cientificamente, apostando na produção de 

identificação dos leitores com os temas abordados, já que as matérias tratam de temas do 

cotidiano e de interesse do gênero masculino. Esse projeto da revista parece ser a fórmula 

para conquistar seu sucesso junto ao público-alvo: “O segredo do sucesso é simples: as 

centenas dicas de saúde, fitness, sexo, relacionamento, nutrição, carreira e moda que 

publicamos não são tiradas da nossa cachola, mas ancoradas em conhecimentos científicos, 

em profissionais gabaritados.” 

A Men‟s Health, então, no dizer do seu redator-chefe, deve ser entendida como 

uma produção inovadora de grande impacto aos paradigmas já existentes no universo editorial 

brasileiro na produção de revistas masculinas, pois sua proposta não centra-se em oferecer 

apenas entretenimento, mas como ele mesmo diz: “Men´s Health oferece ao homem 

instrumentos efetivos de transformação e aprimoramento de sua vida”, ou seja, a revista traz 

em suas páginas técnicas e instrumentos para fabricação de um sujeito negociado socialmente 
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pelo desejo de ser ou de vir a ser. Trata-se de uma revista que impõe, sugere modos de cuidar 

de si, modos de ser, de se constituir como sujeitos de si. É por isso que Men‟s Health é 

considerada „uma revista feita para usar‟ e viver bem. Afinal é esse seu slogan marca “viver 

melhor é fácil” 

Em seu projeto, a revista inscreve um conjunto de enunciados imperativos que 

implicam em interdição, seleções e exclusões de outros, arregimentando determinadas 

práticas quanto ao corpo masculino. Tais práticas se direcionam na construção de um corpo 

modelo emergente dos diversos saberes que entram na ordem do discurso do saudável 

delineado nas páginas da revista. Segundo Airton Seligman, o desafio maior da revista, 

consiste agora em: “garantir que você – leitor – acompanhe a nova tendência de 

comportamentos desenhada por quem busca qualidade de vida apostando em mais emoção, 

tesão, auto-estima, controle, força física e disposição. Vamos nessa? 

Não aderindo a esse convite, mas no desejo de investigar as relações que ele 

imbrica na discursivização midiática sobre o corpo masculino, lançamo-nos a um outro 

convite: analisar nos discursos sobre o corpo, mediante as técnicas de cuidado de si presentes 

na relação do sujeito com a revista, os modos de subjetivação e a produção ética do sujeito 

masculino contemporâneo. 

Com isso, tomamos a revista como uma prática discursiva institucionalizada que 

gerencia sentidos sobre o masculino e seu corpo e partimos dos enunciados na sua espessura 

verbal e não-verbal inscritos em diferentes gêneros textuais que se alojam nesse espaço, 

buscando reconhecer as posições que o corpo masculino assume de acordo com os saberes ou 

sob o efeito de memória que se produz no interior dessa formação discursiva da revista, tendo 

como foco a regulamentação de seu dizer sobre as formas e práticas de si, pelas quais o 

homem se reconhece e se constitui como sujeito ético-moral. Assim sendo, temos como 

corpus corpos discursivizados pela revista Men‟s Health em suas edições de publicação no 

período compreendido entre 2006 até 2009.  
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5.3 A Men‟s Health e suas peças de sentidos na construção do corpo masculino 

contemporâneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao olharmos para as imagens que ilustram essa reportagem, observamos um 

corpo modelo feliz com a vida apresentado pela Men‟s Health como em construção, numa 

espécie de quebra-cabeça, cujas peças estão espalhadas por todas as páginas conduzindo 

disciplinarmente os olhos do leitor a movimentos contínuos de toda uma seqüência de 

encaixes possíveis, produzindo efeitos de sentidos de um corpo fragmentado que precisa ser 

montado a partir de peças produzidas pela revista mediante saberes por ela fabricados em seu 

jogo de verdades.  

Além disso, sob os movimentos das imagens que ilustram essa matéria, 

observamos dentre as diversas peças do quebra-cabeça a existência de corpos masculinos a 

realizarem atividades físicas. Essa condição dos corpos parece somar-se com as peças, no 

sentido de serem necessárias para a construção do quebra-cabeça aqui projetado pela revista a 

partir de um corpo de aparência física, produto das relações de saber/poder que perpassam a 

revista em sua negociação com a historicidade que a constitui.   

Para a existência desse corpo a ser negociado pela revista, há toda uma 

regulamentação, uma prática de exercícios, de esforços, de disciplinamento, de controle como 

condição necessária para entrar na ordem do discurso arquitetado pela vontade de verdade da 

instituição midiática que, ao dialogar e fazer usos de diversos saberes (aqui os saberes do 

educador físico, do cirurgião plástico, da consultora de imagem, do treinador americano), 

reforça determinadas práticas, cuidados com o corpo. É nessa direção que a revista como 

 

FIGURA 01: Men‟s Health, Janeiro de 2009, seção: MH Vida Nova p. 56-60 
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instituição age sobre o corpo através do poder disciplinar, de um poder de controle fortemente 

presente na sociedade atual a partir da biossociabilidade. 

 Essa atuação do poder sobre o corpo na emergência desse tempo consiste numa 

operação diferente, haja vista que se antes o poder se exercia sobre o corpo e seus prazeres a 

partir de alguns dispositivos, na contemporaneidade, então, é o próprio corpo e seus prazeres 

o produto desse poder (cf. ORTEGA, 2005). 

Assim, na lógica da contemporaneidade, mediante processos de biossociabilidade, 

os estilos de vida, bem como a construção de condutas morais se firmam e se encerram em 

condições do próprio corpo. É ele, ou melhor, é no seu disciplinamento, em seu controle, em 

suas possibilidades de mutação guiadas pelos saberes que circulam no cotidiano que a revista 

Men‟s Health projeta uma negociação constante na idealização de um novo corpo masculino a 

ser referência para os sujeitos/leitores desejantes. 

O desejo fabricado nas positividades dessa relação se constitui no apelo da revista 

para que o sujeito leitor, em sua individualidade, possa refletir sobre seu corpo, agindo 

diretamente sobre ele, aos modos, dicas, sugestões, por ela apresentadas, pois já que as 

práticas ascéticas de uma época influenciam os modos de subjetivação, essas na 

contemporaneidade obedecem a critérios da biossociabilidade. 

 Esse agir no corpo/leitor é colocado sempre dentro de uma imperatividade da 

revista inscrita em preceitos que celebram o corpo a ser sempre metamorfoseado pelos ritos 

de uma atualidade. Assim, a Men‟s Health investe na idéia de que o sujeito masculino leitor, 

deve sempre estar mudando, interferindo no seu corpo na tentativa de acompanhar uma nova 

versão, um corpo novo, modelo apto ao ano em curso, sugerindo uma renovação corporal 

anualmente.  

O corpo é, ao mirante da revista, sob efeito de uma política capitalista liberal, algo 

projetável, comercializável, possível de ser trocado, mudado, montado de acordo com a 

tendência de cada ano, assim como se muda de carro, de moto etc. ao prazer do homem. O 

corpo é montável, como podemos ver na matéria em análise conforme peças do quebra-

cabeça.  

A montagem desse quebra-cabeça entre peças e corpo espalhado pelas páginas da 

revista obedece a encaixes de toda uma produção discursiva, a partir de investimentos da 

relação saber/poder. As peças vão se combinando conforme o leitor vá se apoderando das 

informações contidas na reportagem que segue uma idéia de unidade, construída de forma 

coesa com início, meio e fim, pois como nos coloca Gregolin (2007, p.16), “a criação dessa 

ilusão de „unidade‟ do sentido é um recurso discursivo que fica em evidência nos textos da 
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mídia". Deste modo, busca enquadrar o sujeito, selecioná-lo, submetê-lo a uma 

regulamentação, provocando transformações diretas em seu corpo, a fim de torná-lo não 

apenas mais dócil e produtivo aos propósitos da política de consumo na qual a Men‟s Health 

se inscreve, mas também como referência a prescrever condutas morais. 

Para essa atuação sobre o corpo do sujeito, devemos considerar também as 

condições de produção as quais essa matéria está vinculada temporalmente, pois ela é uma 

produção de início de ano 2009, ano novo, que pressupõe toda uma cultura de mudança a ser 

alcançada, planejada, refletida pelo sujeito. Mudança essa a se estender em todos os aspectos 

da vida. É hora de construir um novo tempo, uma nova vida, e aqui específico um corpo em 

uma nova versão, como sugere o enunciado primeiro da matéria: “Você versão 2009”. 

Esse enunciado, que produz uma aproximação com o leitor pelo uso do você, 

pronome de tratamento geralmente usado por certa afinidade, implica em um efeito de sentido 

de que Você pode atualizar seu corpo a uma nova versão. E a sua “amiga”, a Men‟s Health, 

em seu dizer, traz toda uma promoção de recursos e técnicas, as quais cada leitor, sujeito de 

desejo, pode reconstruir a sua aparência a partir daquilo que parece o incomodar.  

Mas isso se trata de um efeito de sentido negociado pela revista com o leitor, pois 

de fato, são apontados certos incômodos pela revista, como se ela já soubesse o que incomoda 

ao corpo masculino em sua realidade.  É observando esse jogo entre mídia e a realidade que 

Gregolin (2007, p. 16), afirma: “Os textos da mídia oferecem não a realidade, mas constrói 

formas simbólicas de representação de sua relação com a realidade concreta.”. Nesse 

processo, o leitor parece se identificar e observar em si o que parece ser defeito aos olhos da 

instituição midiática e, por intermédio dela, pode passa a produzir mudanças em seu próprio 

corpo, buscando adaptar-se a essa nova versão validada no ano em curso.  Vejamos como a 

revista se dirige ao leitor: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 02: Men‟s Health, Janeiro de 2009, seção: 

MH Vida Nova 
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O enunciado acima é representativo desse efeito de transformação proposto aos 

leitores. Por meio dele, percebemos a inscrição deste enunciado com um exterior específico, 

aquele que sugere a necessidade de mudanças significativas em nossas vidas na passagem de 

ano e que se inscreve como efeito de memória no imaginário coletivo. Neste sentido o 

enunciado se estende em sua dimensão semântica para intervir também no corpo do sujeito-

leitor, incitando-o a produzir transformações sobre ele. A mudança indicada para uma nova 

vida, para uma vida melhor está na mudança direcionada ao corpo, como se fosse nele e por 

meio dele que podemos encontrar a felicidade, é nele que parece residir nossas crenças, 

nossas promessas. Assim, é nessa formação social, que a revista instaura uma nova 

perspectiva de vida ligada ao corpo, e mais precisamente em sua mudança constante. Como 

diz o enunciado “Comece o ano corrigindo o que incomoda em seu corpo”, essa é a moral 

para começar o ano bem, atuar no corpo, mudá-lo.  

Com a autoridade de um conhecimento médico-estético-científico, a Men‟s Health 

através de toda uma rede de especialistas a serviço de sua produção, mostra de forma técnica a 

possibilidade de como acabar com esses “incômodos” do corpo ou “disfarçá-los” 

significativamente. Isso é evidenciado pela materialidade do enunciado, no nível do 

intradiscurso, ao uso do verbo em terceira pessoa do plural: “Mostramos”, a qual implica na 

voz do enunciador (revista) efeitos de forma pedagógica, de instruções imperativas. Além 

disso, para garantir efeito de credibilidade, validade ao discurso, a revista faz uso de 

percentuais quantitativos 100% ou 50%. Isso são recursos discursivos utilizados pela mídia na 

busca de objetivar/subjetivar o sujeito masculino quantitativamente. 

A revista discursivamente negocia sentidos sobre o corpo, buscando atuar sobre 

ele, modificando-o, enquadrando-o a uma ordem. Com esse fim, ela elabora estratégias 

discursivas que problematizam o corpo a partir de sua aparência, estabelecendo parâmetros de 

uma certa “normalidade” física, incitando-o a busca de uma perfeição fabricada. Nesse jogo 

de verdade, a Men‟s Health relaciona conhecimentos do senso comum como estratégia de 

aproximação com o sujeito leitor, introduzindo assim conhecimentos estéticos e científicos, 

implicando nessa relação, numa postura a ser tomada pelo sujeito leitor a refletir sobre seu 

corpo, acenando para possíveis mudanças como efeito dessa relação de forças/saber/poder 

institucionalizada pela revista.  

Como podemos perceber mediante o enunciado que segue na reportagem em 

análise: 
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Há toda uma produção de saber que emerge sob a perspectiva da revista frente ao 

corpo masculino normal/perfeito, quanto a sua funcionalidade, e ao corpo perfeito quanto a 

sua aparência. Esse primeiro aparece delegado a um segundo plano, pois de acordo com o 

enunciado “No geral você é um cara perfeito” o uso do termo “geral”, toma efeito de certa 

imprecisão quanto à perfeição, pois ela se marca no enunciado pela natural funcionalidade dos 

órgãos, bem como pela simetria na qual eles, naturalmente, se desenvolvem. Assim, esse 

corpo normal/perfeito situa-se num conhecimento comum a todos da espécie, não deixando de 

ser um corpo saudável, porém não se trata da saúde comercializada pela revista. 

Já em um plano de maior destaque dado pela revista está o do corpo perfeito pela 

aparência, o corpo que precisa ser modificado para ser um corpo feliz, um corpo contente. 

Essa felicidade, esse corpo a ser contente, interpretado pelo sorriso do corpo modelo 

apresentado é trabalhada pela Men‟s Health sob aspiração colocada também do sujeito/leitor 

de desejo fabricado pela revista que assume seu lugar no enunciado como um “ser humano 

insatisfeito”. Tal insatisfação, mesmo tendo “um corpo normal, com cada coisa em seu lugar 

e na quantidade correta, não garante que ao se olhar no espelho, não fique [...] incomodado 

com alguma coisa”.  

O espelho aparece nesse enunciado como objeto a por em prova, em cheque-mate 

essa insatisfação do humano com sua aparência, pois como no conto de fada da Branca de 

Neve ele aparece como a voz da verdade a revelar sobre a aparência do sujeito que, como 

Narciso, frente ao rio, se deixa levar pelo seu reflexo. Porém, os olhos que permitem ver essa 

imagem refletida no espelho, são os olhos da mídia, que ao criarem um modelo de corpo na 

 

FIGURA 03: Men‟s Health, Janeiro de 2009, seção: MH Vida Nova 
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história da contemporaneidade, projeta, por outro lado, a imagem de um corpo de aparência 

imperfeita, que impede a vida de ser bem melhor, ou seja, exclui outros possíveis corpos. Ao 

invés de “braços finos, ombros estreitos, olhar de zumbi, gogó proeminente. Orelhas de 

dumbo, queixo grande, queixo em dobro, espinhas, nariz grande, falta de bunda, pneus 

inflados, peito achatado e pênis pequeno” (enunciados que aparecem ao longo da matéria) a 

revista propõe outro modelo de corpo, negociando com o leitor a possibilidade de mudança, 

ao fazer a seguinte indagação, conforme este enunciado: “não seria melhor se tivesse os 

ombros mais largos, sua orelhas não fossem de abano, e a bunda fizesse com que as mulheres 

desejassem procriar com você?” 

Assim a Men‟s Health ao apontar características físicas de um corpo em geral 

perfeito, mas não perfeito em sua aparência, se inscreve num discurso que preconiza a 

existência de uma cultura hedonista, de um prazer imediato, reforçando aspectos de 

individualidade que se manifestam na busca incessante de um bem estar, não ligado à saúde 

em si, mas a caprichos de uma aparência a ser mantida, a ser cuidada, a ser cultuada, para ser 

exibida considerando os critérios da biossociabilidade.  

Na trilha dessa cultura de culto ao corpo da aparência, o corpo masculino recebe 

investimentos por parte da revista no sentido de estimular e criar estratégias a serem vendidas 

para “corrigir” seus possíveis defeitos, ou como bem coloca a Men‟s Health “eliminar 100% 

o problema ou, pelo menos disfarçar 50%”. Não se trata de algo impossível aos preceitos da 

revista, pois como bem enfoca seu enunciado lançado ao sujeito masculino leitor “Fique 

tranqüilo, para tudo se tem um jeito. E esse jeito é cada vez mais fácil e mais rápido. Veja 

como consertar os seus problemas que podem ser consertados e como esconder o que dá pra 

ser escondido”, tudo depende de seu esforço. 

E desse enunciado carrega efeitos de sentidos sobre “para tudo se dá um jeito”, é 

o jeitinho brasileiro de ser, de poder resolver o problema ou escondê-lo, tentar enrolar de 

alguma forma. Há então por parte da Men‟s Health a incidência de “problemas” a serem 

concertados, corrigidos, ou a serem disfarçados no e pelo corpo masculino, embora esse seja 

em “geral perfeito”. Problemas estes que incidem em defeitos, características que fogem a um 

padrão de beleza, mas que é possível ao leitor sujeito masculino se adequar ou ter uma nova 

versão do seu corpo em 2009. Percebemos então aqui um efeito “um „fundo de 

monstruosidade‟ atuando por trás dessas pequenas anomalias, [...] das enormes diferenças do 

corpo humano” (COURTINE, 2008, p 257), ou seja, há, nesse jogo de corpos assinalado pela 

revista um olhar lançado sobre o anormal, tendo-o como “no fundo um monstro cotidiano, um 

monstro banalizado” (COURTINE, 2008, p. 260).  
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Para esse fim, a revista traz uma espécie de tabela que indica o tamanho do 

problema, considerando seu grau de dificuldade e seu custo. Conforme abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observemos, pois, que há uma política econômica que subjaz a essas práticas de 

“consertos” no corpo, o que implica numa articulação de saber/poder inscritos numa cultura 

capitalista na qual o corpo assume papel de destaque. Essa ascensão do corpo dar-se-á pela 

sua mutabilidade, comercialização que incide nele e por ele mesmo, ou seja, o corpo nesse 

tempo de contemporaneidade realiza grandes investimentos para manter-se na ordem do 

discurso, que necessariamente não está ligada somente a questões de saúde, mas, e 

principalmente, em nome de uma estética que preconiza um mercado promissor agenciável a 

cirurgias e cosmético bem como outras possibilidades.  

Como podemos observar, o discurso sobre o corpo nessa matéria da Men‟s Health 

o problematiza sobre ordem da estética, pois além de elencar alguns problemas e “anomalias” 

dessa ordem enfatizam graus de dificuldades e custo, assim publicado ao longo da matéria, 

segmentando o corpo em partes, sofrendo assim efeitos disciplinares, de seriação: (braços 

finos, ombros estreitos, olhar de zumbi, gogó proeminente. Orelhas de dumbo, queixo grande, 

queixo em dobro, espinhas, nariz grande, falta de bunda, peneus inflados, peito achatado e 

pênis pequeno).  

 Nesse funcionamento discursivo da revista, observamos que ela se apresenta  

como catálogo a ofertar técnicas as mais diversas possíveis, as quais o sujeito/masculino/leitor 

é instigado, por certos prazeres, a entrar na ciranda do mundo fantástico da aparência e, assim, 

possa reconstruir seu corpo, sua aparência, intervindo também na funcionalidade de alguns 

órgãos.   

O fundamento de sustentação do poder disciplinar, no contraponto do efeito de 

“monstruosidade” que se deixa fluir por essas páginas da Men‟s Health e que está por trás das 

 

FIGURA 04: Men‟s Health, Janeiro de 2009, seção: MH 

Vida Nova 

 



176 

 

figuras múltiplas através do anormal, é o poder da normalização, pois como nos coloca 

Courtine (2008, p. 261):  

 

 

a extensão do domínio da norma se realizou através de um conjunto de dispositivos 

de exibição do seu contrário, de apresentação da sua imagem invertida. [...] Sem 

necessidade alguma de meios coercitivos [...] Ela inventa dispositivos que atuam 

sobre o olhar, fabrica um estímulo a ver o que terá nas espécies anormais do corpo 

humano – ou das ficções, dos substitutos realistas desse último – a sua matéria 

prima.  

 

 

Esse corpo montado aos olhos vigilantes e de controle da revista, consiste num 

corpo a ser corrigido parte a parte da qual resulta num conjunto de problemas, com graus e 

custos, mediante técnicas e dicas específicas a cada parte do corpo conforme podemos 

observar no quadro abaixo: 

 

QUADRO 1 – SÍNTESE DE MATÉRIA 

Problema Grau de dificuldade Custo 

Braços finos Médio Baixo 

 

ENUNCIADO 

“Coma direito, dando prioridade às proteínas e evitando 

gorduras, e malhe pelo menos 3 vezes por semana” indica (prof. 

De ed.física de S/P 

Ombros estreitos Médio Baixo 

 

ENUNCIADO 

“Trabalhe o grupo muscular inteiro, incluído as porções 

dianteiras, medial e traseira dos deltóides” afirma treinador Nal 

Marques 

Olhos de Zumbi Difícil  Alto 

 

 

ENUNCIADO 

“[...] se o problema é gordura, uma cirurgia [...] blefaroplastia, 

pode resolver „ Retira-se o excesso de gordura das pálpebras 

usando uma técnica nova, por dentro do olho, que não deixa 

cicatrizes‟ explica o cirurgião plástico, Alan Landecker, 

consultor da MH 

Gogó Proeminente Fácil Baixo 
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ENUNCIADO 

(nem cirurgias, e nem exercício, disfarçar) Escolher a roupa 

certa, ajuda nessa tarefa “Quando a ocasião pedir o uso de 

gravatas procure optar pelo nó simples, que chama menos 

atenção para a região do pescoço”. 

Orelhas de Dumbo Médio Médio 

 

 

ENUNCIADO 

O único jeito é apelar para cirurgia plástica (otoplastia) Esse 

problema “[...] é resultado da ausência de curvas naturais da 

cartilagem que forma esse órgão. Na cirurgia, retiramos as 

curvas com pontos na cabeça e na orelha” Explica o cirurgião 

Alan Landecker.   

Queixo Grande Fácil  Baixo  

 

ENUNCIADO 

Perda de peso pode ajudar (dieta/exercícios) pode disfarçar “ 

Procure usar camisas com colarinhos tradicionais, que apontam 

para baixo.Evite roupas claras, golas muito cavadas ou em V e 

camisetas com estampas muito próximas ao rosto” recomenda a 

consultora de imagem Milla Mathias 

Queixo em dobro Médio Baixo 

 

 

ENUNCIADO 

Está acima do peso, precisa emagrecer. “Para emagrecer, a 

única recomendação que realmente funciona é diminuir a 

ingestão de calorias - ou seja, comer menos – e aumentar o gasto 

de energia fazendo exercícios aeróbicos por uma hora, três 

vezes por semana, e musculação, também.” Afirma o Prof. de 

Ed.física Nal Marques 

Espinhas (ainda) Difícil  Alto  

 

 

ENUNCIADO 

Se você não superou a acne aos 20 anos, provavelmente vai 

carregar [...] pelo resto da vida. Sugere alguns produtos. 

Disfarçar “Use barba e opte por óculos de sol discretos, evitando 

chamar atenção para o rosto” acredita a consultora de imagem 

Milla Mathias. 

Nariz Grande Difícil  Alto 

 

 

ENUNCIADO 

Você não está sozinho: a rinoplastia, a plástica no nariz, é 

campeã das cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens 

brasileiros. (Há conseqüências: na recuperação). Para o nariz 

parecer menor, você precisa fazer com que tudo o mais pareça 

maior. Isso significa deixar o cabelo cheio ao redor do rosto, 

construir ombros largos sob o terno e a camisa e, ainda mais 

fácil, adotar roupas em camadas. 

Falta de bunda  Médio Baixo 

 

 

ENUNCIADO 

A explicação pra isso é simples. Sujeitos que praticam esportes 

costumam ter pernas e glúteos poderosos. “Uma rotina que 

inclui agachamento e levantamento terra deixa a região lombar 

forte e os glúteos mais arredondados e atléticos” Explica o prof. 

de Ed. Física Nal Marques (expõe uma série/exercício) 

Pneus Inflados Difícil Baixo  

 

ENUNCIADO 

Dedicação e disciplina – por semanas, meses até. Apresenta 

conselhos para malhar) 

Peito Achatado  Médio Baixo  

 

ENUNCIADO 

Jerry Telle, treinador norte americano, sugere uma seqüência 

para manter os músculos do peito sob tensão por mais tempo 
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Pênis Pequeno Médio  Baixo 

 

 

ENUNCIADO 

Má notícia: não adianta, E também não cogite fazer uma 

cirurgia de aumento de pênis. A cirurgia só aumenta o diâmetro 

(não o comprimento) e é um procedimento complicadíssimo e 

doloroso. Se seu amigo for pequeno, aprenda a se garantir na 

qualidade de sua performance, acrescentando em seu repertório 

as técnicas sexuais, que ajudam os homens menos favorecidos.  

                                       Men‟s Health, Janeiro de 2009, seção: MH Vida Nova 

 

Com foco nessa matéria ao longo das páginas que sintetizamos nesse quadro é 

possível perceber que para cada “problema” do corpo, em suas especificidades, há possíveis 

soluções ou disfarces. Essas são propostas impostas a um corpo que, embora seja geralmente 

perfeito, o condicionam a uma espécie de adestramento e controle, seja em formas de 

exercícios, seja mediante intervenções cirúrgicas. Trata-se de toda uma ação do poder 

disciplinar, pois, como nos coloca Foucault (1994a, p. 150), ele “constrói quadros; prescreve 

manobras; impõe exercícios; enfim para realizar a combinação das forças, organiza „táticas‟”.  

Nessa operação de um olhar vigilante da revista sobre o corpo, ela faz usos de discurso 

de autoridade, legitimados por profissionais da área que se encontram a fazer parte da equipe 

de produção dessa instituição (Prof. de Educ. Física e treinador: Nal Marques, o cirurgião 

plástico, Alan Landecker, a consultora de imagem, Milla Mathias Jerry Telle, treinador norte- 

americano) Essas autoridades no assunto, reforçam disciplinarmente a relação de forças sobre 

o sujeito a ser exercida de forma segmentada a cada parte desse corpo, apontando problemas, 

sugerindo soluções, ou disfarces, em posse dos conhecimentos, das vontades de verdades, as 

quais colocam o sujeito/corpo como objeto a conhecer-se e com efeito a dorcilizá-lo a ser 

produto dessa prática. 

Ainda em posse desses enunciados que configuram o quadro, observamos que há entre 

esses profissionais também uma hierarquia de valores apontados para a força do saber que 

eles constroem, pois a Men‟s Health é enfática ao seguinte dizer, apresentado quanto ao 

terceiro problema: “explica o cirurgião plástico, Alan Landecker, consultor da MH”, ele tem 

a autoridade para esclarecer, explicar o assunto, e, além disso, a revista toma possa dele ao 

enunciar “consultor da MH”.  Isso incide sobre o poder da medicina cirurgiã no contexto de 

nossa sociedade, pois há forte discursivização dela na empreitada de modificação do corpo, 

pois, ao observarmos os “problemas de maiores custos”, percebemos que esses estão ligados a 

cirurgias, bem como aos de cosméticos. São os aspirados pela política capital de mercado que 

atua fortemente na invenção do corpo contemporâneo.   
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Uma vez que a Men‟s Health faz um diagnóstico do corpo apresentando esses 

“defeitos”, “problemas” a serem corrigidos ou consertados ela certamente fabrica uma 

tipologia corporal, um corpo modelo a ser propagado, vendido, negociado, consumido, 

apropriando-se de características contrárias a: “braços finos, ombros estreitos, olhar de 

zumbi, gogó proeminente. Orelhas de dumbo, queixo grande, queixo em dobro, espinhas, 

nariz grande, falta de bunda, pneus inflados, peito achatado e pênis pequeno”.  Porém, essa 

fabricação não acontece de forma exclusiva da mídia, como uma invenção própria, mas sim 

partindo de toda uma aspiração, desejo, cotidiano dos sujeitos reais inseridos dentro de uma 

cultura que favorece a ascensão de determinados perfis, modelos de corpo a serem agenciados 

ao mercado midiático.  

Então se a cultura na atualidade apresenta características que se firmam em princípios 

hedonistas, é sobre esse preceito que a revista procura explorar, tirar proveitos e agir 

comercialmente no discurso sobre o corpo, bem como em suas possíveis transformações. 

Deste modo, inserida nessa cultura, percebemos que a revista, busca relações com o cotidiano 

dos sujeitos/leitores, para construir suas verdades, para discursivizar sobre o corpo e fabricá-

lo em suas páginas. 

Com esse intuito de eleger um corpo masculino, modelo a ser vendido, 

comercializado, negociado pela revista, ela entra no jogo dos discursos que circulam no meio 

social, como, e principalmente, o da saúde. O corpo masculino na Mens Health é 

discursivizado sempre com foco na questão da saúde, articulando-o a toda uma rede de 

saberes que se inscrevem nesse acontecimento que é o corpo e que se materializa na revista, 

obedecendo a regulamentações que fundamentam a emergência de certos enunciados em vez 

de outros, isso, dadas as condições dessa produção, ou seja, toda uma relação de positividades 

são acionadas na construção do discurso sobre o corpo pela Men‟s Health, dado o contexto de 

enunciação. 

Com base no enunciado que segue, inserido num clima festivo de início de mais um 

ano 2007, a Mens‟ Health participa destas festividades de réveillon buscando se inscrever 

nesse ritual das promessas a serem realizadas ao plano de vida do homem a partir desse 

espírito de ano novo que invoca a passagem de ano. Nessa inscrição a Men‟s Health anuncia: 
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A partir do enunciado acima, início da série de reportagens, a revista joga com o ritual 

de festa cultuado socialmente, entrando na tradição das promessas, investindo em sua 

participação direta, e como sempre prescrevendo dicas e sugestões ao sujeito masculino, ao 

seu corpo a partir de temas que participam dessa reportagem como Fitness, sexo, saúde, perda 

de peso. Temas esses parecendo ser indispensáveis para seguir nesse início de ano, pois 

“afinal 2007 começa agora”.  

O enunciado “começa agora” sugere a existência de que há tempo para se fazer 

cumprir as promessas, não necessariamente aquelas realizadas pelo sujeito ao estar bebendo e 

comemorando esse momento, mas aquelas que devem ser repensadas ao sujeito proposto pela 

revista. “De que jeito? Com sexo de qualidade, malhação séria, comida saudável”. É nesse 

sentido que podemos perceber as fortes relações de poder no investimento ao corpo que se 

produzem nesses atravessamentos de saber ao qual submete o corpo, pois, como nos reforça 

Foucault (1994a, p. 28), “as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o 

investem, o marcam, o dirigem, o supliciam sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a 

cerimônias, exigem-lhe sinais”. 

 

 

                        FIGURA 05:  Men‟s Health, Fevereiro de 2007- MH Manul de Instrução 
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Reportando-se à saúde, a revista em sua manchete inicia usando um imperativo “faça 

um check-up” operando assim sobre argumentos pautados em saberes construídos 

historicamente, por um lado, a partir de um saber com valor de antiguidade, desde “sua avó” 

soando como um conhecimento do senso comum, e que entra em evidência, por outro, por um 

saber de cientificidade, um saber que se autoriza com valor de mais credibilidade, de mais 

verdade, por situar-se na voz da “medicina moderna”. 

Deste modo esses entrecruzamentos de saber, voltam-se ao corpo em condição de 

alerta e ao mesmo tempo de incentivo a prevenção contra as doenças. Esse dizer toma 

materialidade no uso do dito popular: “É melhor prevenir do que remediar”. O que implica 

numa política de saúde, não mais retida as doenças presentes no corpo, mas a busca de um 

corpo ausente de doenças, um corpo saudável. 

Esse jogo discursivo que mobiliza dizeres outros na construção do dito, acena para 

uma problematização, que ganha repercussão também na contemporaneidade, da questão da 

saúde do homem, pois essa problematização toma contornos de uma abrangência extensiva à 

população masculina pelo víeis do biológico, da espécie em si. Trata-se aqui de uma relação 

de forças que se inscrevem como nos propõem Foucault (1999, p. 293) “como problema 

político, como problema a um só tempo científico e político, como problema biológico e 

como problema de poder”.  

A partir dessa ordem, o poder se exerce com característica de uma biopolítica como 

foca Foucault (1999, p. 289) que “tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que 

essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, 

treinados, utilizados, eventualmente punidos”. 

Esse mecanismo de disciplinamento se inscreve pelas normatividades que encerram os 

enunciados sobre toda a população masculina, porém não se trata apenas de uma 

disciplinarização, mas se exerce nessa nova ordem, na perspectiva de controle sobre os corpos 

masculinos, encontrando no corpo-espécie sua atuação. É preciso então que se agende todas 

as atividades (o pacote básico: hemograma, eletrocardiograma, exame de urina, raio X dos 

pulmões, [...] teste de PSA) nesse controle da vida que incide sobre o masculino, de forma a 

programá-lo aos olhos clínicos de uma medicina soberana que investe no corpo, sobre uma 

vontade de “viver para não deixar morrer”.  

A imagem ilustra essa articulação do poder no disciplinamento/controle ao corpo 

masculino, condicionando a prática de exames, como cuidado periódico e necessário nessa 

contemporaneidade, pois no percurso da história, a saúde do homem, toma emergência mais 

acentuada nesse contexto pelo agenciamento das produções de saberes que circulam na 
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constituição do sujeito masculino nessa atualidade. Trata-se de um corpo masculino que é 

assujeitado, disciplinarizado e controlado, a partir das práticas ascéticas, engendradas como 

práticas discursivas pela revista, com extensão as atividades de “Fitness, do sexo, da saúde e 

a perda de peso”. Essa sequência provoca efeitos de sentidos que se deslizam pelas teias das 

relações que articulam a revista na construção desse corpo masculino em suas negociações 

com a “história do presente”, que sendo observada, a partir de estratégias midiáticas, se 

inscreve como exercício da biossociabilidade, como forma de sociabilidade na atualidade e 

que se manifesta nos enunciados sob diferentes expedientes enunciativos. 

Neste sentido, primeiro está a prática do Fitness, o que implica ser a mais recorrente 

nos imperativos da revista quanto ao corpo masculino no treino dessa historicidade do 

presente. Essa prática do Fitness na revista, e na vida do sujeito masculino, como nos coloca 

Ortega (2005, p. 163), “o caráter repetitivo e automático aproxima o Fitness das práticas de 

adestramento corporal descritas por Foucault”. O corpo é então condicionado, submetido a 

regulamentações que o rege parte a parte mobilizadas pelas teias de saber/poder que o cerca e 

o constitui em sua historicidade.  

É sobre essa emergência de saberes, tipos de normatividade, correlacionado em nossa 

cultura que a mídia se produz e produz seus discursos sobre o corpo, enfatizando alguns 

procedimentos de cuidados corporais, implicando em reflexividade a ser marcada no corpo, 

focando subjetivações. Reflexividade essa, exemplificada de forma bem acentuada na Men‟s 

Health através das seções de Fitness.  

Essa seção é a de maior destaque na Men‟s Health, considerada pelos seus leitores 

participantes das comunidades do Orkut como a que eles mais gostam, como podemos 

observar no gráfico resultado de uma enquete lançada numa das comunidades do Orkut e que 

conta com o maior número de participantes dentre as comunidades relacionadas à revista. 

Nessa comunidade 36% dos leitores registram sua preferência por essa seção:  
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GRÁFICO 2: ENQUETE DO ORKUT 
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FONTE: http://www.orkut.com.br/ 

Comunidade: revista Men‟s Health Brasil (16.652) 

 

Todo esse investimento na prática do Fitness, discursivizada na revista, nos revela a 

forte relação que o corpo sofre na atualidade, no sentido de sua importância para a história do 

ser, pois como aborda Ortega (2005, p. 166), “o corpo é central para a experiência do eu”. 

Assim, o corpo é, na atualidade, fonte lugar do sujeito em si, ou seja, é no corpo que parece 

estar a essência do ser sujeito. É, portanto, através dessa emergência do Fitness na 

contemporaneidade, que o sujeito (Self) parece tomar corpo. Há na atualidade uma forte 

ligação, uma simbiose entre o Self e o corpo, o corpo é o Self (cf. ORTEGA 2005). 

Neste sentido, as práticas constantes de exercícios físicos, de Fitness, ganham espaços 

na mídia, justamente por serem elas as práticas “mágicas” de fabricação de um corpo perfeito, 

o que implica na construção de um ser também, perfeito, alegre, virtuoso, forte, etc. tais quais 

as qualidades visíveis do seu corpo. Essa visibilidade toma cor e formas esculturais nas 

páginas da revista, reforçando essa forte relação entre o Self como atividades de Fitness, tendo 

na aparência física, o estado de felicidade do sujeito em seu ser.  

Nesta fabricação dos corpos a serem impressos, a serem circulados como produção 

midiática pela revista Men‟s Health, ela elege um determinado tipo de corpo a ser exibido, 

comercializado, numa negociação que entra em jogo toda uma relação de saber/poder e o 

sujeito em si. Esse modelo tem como parâmetro o sujeito de desejo que participa dessa 

experiência, aqui pensada como Foucault (1994b, p. 193) “entendemos por experiência a 
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correlação, em uma cultura, entre campos de saber, tipos de normatividade e formas de 

subjetivação”.  

 

 

5.4 O corpo construído no corpo da revista: uma fabricação negociada 

 

A Men‟s Health, diante desse desejo incessante de atuação no corpo masculino, 

prescreve normas, atividades, regulamentação para o corpo. Para isso se inscreve em afirmar a 

ascensão de um corpo arquitetado entre saberes múltiplos, produzido pela ciência, pela 

medicina  etc. na idealização do “corpo perfeito”. Esse corpo é constantemente abordado pela 

mídia, como produto a ser consumido.  

É nesta perspectiva que ela apresenta enunciados como esse que segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da imagem do corpo que inaugura essa matéria, observamos um homem 

preparando-se para dar sua largada na corrida contra o tempo proposto pela revista a favor dos 

cuidados para com seu corpo, ou melhor, para uma construção do “corpo perfeito” o qual 

objetiva em nome da revista e de seus possíveis desejos. 

 Com foco nos aspectos da intericonicidade, essa imagem mobiliza efeitos de memória 

sobre outra imagem que marca, constitui nosso acervo cultural esportivo, como bem podemos 

associar ao de um grande atleta, considerado o homem mais veloz do mundo, Usain Bolt. 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 06: Men‟s Health, Maio de 2006 – MH – Fitness p. 110 
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Nessa relação, há o entrelaçamento do saberes esportivos que somam os efeitos de 

sentidos sobre o corpo, como sinônimo de saúde, de superação, de conquistas a se realizar 

nessa corrida para ser campeão, ou melhor para ter um corpo ditado como perfeito pela mídia 

em negociação com o sujeito de desejo. 

Essas relações são constantes na revista em análise. Há sempre essa junção, 

esporte/saúde/corpo perfeito, como poderemos perceber ao longo das matérias, pois ao 

voltarmos para o enunciado verbal materializado “construa o corpo perfeito”, esse provoca 

efeitos de sentido de uma corrida, estimulada pela mídia, do sujeito ao pódio de um corpo 

“em forma”. Essa corrida do corpo ao corpo perfeito tem como ponto de largada um desejo 

arquitetado na espetacularização desse próprio corpo. Essa espetacularização soma as 

aspirações de uma cultura hedonista que celebra o corpo pelo prazer da forma, do seu bem-

estar físico, da aparência. 

A cultura é mesmo de uma individualidade marcada pelo desejo de transformação 

constante do corpo, de uma mutação regida pela lei do mercado, da oferta de produtos 

temporários, de desejos provisórios, de satisfação momentânea. A preocupação com o corpo 

não é mais voltada na obrigatoriedade e promoção da saúde de um bem estar físico de um 

corpo saudável, mas, e principalmente, voltada para uma saúde da aparência física, a ser 

responsabilidade única de cada indivíduo. A maratona na busca de uma aparência jovial, bela, 

de um corpo em “boa forma” é individualizada. 

Os cuidados com o corpo são individualizados, o corpo é de todo individual, e toda 

essa dietética produzida em tempo de contemporaneidade, como percebemos a partir das 

dicas, sugestões da Men‟s Health, incide sobre um cuidado excessivo, na difusão de um corpo 

perfeito a ser exibido, explorado positivamente ao olhar dos outros na passarela da vida 
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capital. Trata-se de um corpo a ser apresentável socialmente, em nome de uma saúde do corpo 

físico, do corpo em forma. 

Toda essa produção alavancada em nome da saúde do corpo acaba por trilhar 

caminhos que se encontram no desejo de eternizá-lo. O desejo de perenidade do corpo acaba 

então, ganhando espaço e dimensões tão fortes na discursivização da mídia, que ao olharmos 

para as páginas da Men‟s Health, percebemos o incentivo, o estímulo na forte corrida contra o 

tempo, no esforço constante contra a degradação, envelhecimento e precariedade do corpo.  

O pódio dessa corrida parece se confundir com a conquista da felicidade. Trata-se de 

uma felicidade circunstancial, de um desejo extravasado no deleite de uma aparência 

maquiada, mas que, é obcecada e experienciada no e pelo corpo como preciso para um 

orgasmo pleno em tempos dessa contemporaneidade narcisista, hedonista.      

Nesse processo, a Men‟s Health atua elaborando encantos, comercializando planos, 

programas de treinos “malhações diversificadas”, como se fossem receitas infalíveis, a 

prescrever práticas e exercícios aos corpos-leitores, instigando-os a entrar nessa corrida que 

também faz parte de suas aspirações pessoais, construídas no cotidiano dessa cultura a qual 

estão submetidos. No enunciado “plano completo para chegar lá”, o uso do pronome 

demonstrativo dêitico “lá” faz referência ao estado físico desejado, ofertado pela revista e que 

se manifesta como aspirações culturais, individuais, evidenciando características 

imprescindíveis ao modelo de corpo padrão difundido pela cultura da mídia.  

Assim, o corpo perfeito projetado pela Men‟s Health na ciranda de discursos outros 

que o constitui, se apresenta como portador de características como “da força, da resistência, 

da agilidade, da plasticidade”, entre outras. Essas características são reforçadas no percurso 

da matéria, obedecendo a certa hierarquização, discursivizando-as quanto a sua aquisição, 

como investimentos necessários a construção desse corpo perfeito.  

Vejamos mais em exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 07: Men‟s Health, Maio de 2006 – MH – Fitness  
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O elemento força que aparece em primeiro plano provoca uma série de efeitos de 

sentido no espaço da memória, pois embora enfatize o elemento força como peculiar ao 

gênero masculino, a revista ressignifica a idéia de força bruta e a relaciona à virilidade 

acentuada, como também à destreza para viver no cotidiano, ou seja, “buscar mais de uma 

habilidade no dia-a-dia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em segundo plano aparece o condicionamento aeróbico como condição no construto 

de um “corpo perfeito”, pois ter condicionamento aeróbico significa possibilitar ao corpo um 

bom condicionamento físico, o que implica na prática de exercícios físicos, em uma série de 

atividades a serem exigidas para esse corpo. A imagem acima destaca a idéia de movimento 

contínuo do corpo na prática de exercícios diários, como propondo ao corpo certo 

adestramento, disciplinamento, diante de  um olhar que o segue em seus movimentos.  

A terceira característica, Flexibilidade, implica em adicionar ao componente corpo, 

dentro de sua harmonia, não somente a força dos músculos, que pressupõe resistência, mas 

também que eles sejam trabalhados para serem elásticos, proporcionando movimentos que 

superem limites, como a sensação de poder voar, de realizar acrobacias e que permitam ao 

corpo superar seus limites. O corpo é adestrado para surpreender em seus movimentos, 

produzindo um espetáculo sobre o próprio corpo. 

 

 

 

                                                                                           

FIGURA 08: Men‟s Health, Maio de 2006 – MH – Fitness  
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O quarto elemento na exigência de um corpo perfeito deve, sob o olhar e fabricação da 

revista, permitir ao corpo adquirir agilidade para usar o corpo como forma de esperteza, na 

defesa pessoal, numa luta constante de movimentos que ateste o domínio do indivíduo sobre 

seu corpo de maneira exuberante.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base em todas essas características, observamos que os modelos de corpo que 

circulam na revista Men‟s Health, em movimentos de exuberância, se inscrevem sempre com 

características comuns de uma cultura hedonista com princípios individualistas, revelando que 

na contemporaneidade se aposta no cuidado do corpo e de si, diferentemente das práticas 

ascéticas de outras épocas, como por exemplo, da antiguidade. Deste modo, na atualidade as 

         

  

 
     

 FIGURA 09: Men‟s Health, Maio de 2006 – MH – Fitness  

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 10: Men‟s Health, Maio de 2006 – MH – Fitness  
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práticas corporais valorizam a satisfação do indivíduo em detrimento dos valores coletivos. 

Isso se deve às positividades de uma época marcada pela biossociabilidade como a nossa. 

 Essa prática de exercícios impostas ao corpo, conforme encontradas pela matéria da 

Men‟s Health, visa fomentar uma espécie de felicidade instantânea, enaltecida por um prazer 

exageradamente motivado no alcance de um bem-estar, bem como de uma eterna juventude, 

manifestada num corpo que faz acrobacias com imponência. 

 Como podemos perceber, há toda uma manifestação de uma cultura narcisista no 

interior da revista materializada nos diversos conselhos dietéticos, estético, desportivos, que 

assumem formas discursivas tão recorrentes, implicando numa promoção cada vez maior da 

responsabilidade individual do sujeito masculino na gestão de si mesmo. Trata-se de uma 

prática discursiva bem presente aos sujeitos do cotidiano. 

Deste modo a gestão de si não discorre mais em uma dietética corporal voltada para 

saúde física e mental como condição para exercer políticas de um bem comum no 

gerenciamento da polis, mas sim, numa dietética corporal que se volta para o próprio corpo, 

como fonte de e para felicidade, estando essa condicionada a materialidade de um corpo com 

características que parecem assinalar a competência de um novo tempo no qual parecer 

saudável é parecer belo, forte, musculoso, ágil, flexivo e com condicionamento aeróbico, além 

de outras características que somam ao ideal dessa produção corpórea midiatizada. 

 

 

5.5 Erguendo o corpo na espetacularização do esporte 

 

Como a Men‟s Health é uma revista com foco a saúde do homem e, seguindo nosso 

trajeto temático, essa relação do bem-estar ressignificada a um bem aparentar-se na 

contemporaneidade, encontra espaço na espetacularização do corpo, em suas fortes relações 

com o esporte. Há sempre na revista essa aproximação saúde/corpo/esporte, como uma 

estratégia apresentável do corpo produzido sob os moldes desse disciplinamento e controle, 

como podemos ver na seguinte matéria:  
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De olho no enunciado em destaque, “Os 5 pilares do corpo em forma” a Men‟s Health 

faz recorrente a preocupação de  ofertar um modelo de  corpo em forma  a circular no 

universo masculino. Nesta perspectiva, o corpo ofertado deve superar os limites de quem o 

possui e assim buscar inspiração, semelhanças ao corpo atlético, como observamos no 

enunciado destacado em cor azul na imagem acima: “Ganhe um físico de atleta superando 

seus limites”. Aqui há uma relação sempre acentuada sobre o ideal de corpo projetado pela 

revista aos seus sujeitos/leitores/masculinos, ligado ao corpo celebrado pela prática do 

esporte, ao corpo atlético.  

Buscando relacionar o fio do intradiscurso ao interdiscurso, encontramos nesse 

enunciado em destaque, relações possíveis da língua com a história, pois ao nos situar na 

palavra “pilares”, adentramos no espaço da memória e assim, retomamos analogias com os 

grandes prédios gregos que serviam como espaços para a realização dos jogos olímpicos. “Os 

pilares”, as colunas da arquitetura grega, eram o grande charme, da imponência grega, o que 

produz esse sentido no erguer do corpo nesse novo tempo, tendo-o como imponente. Nessa 

inscrição o erguer do corpo em forma, se firma no corpo que se modela mediante a prática de 

esportes, como atividade que antes se tinha como lazer, mas que ao se ressignifcar nesse 

enunciado, toma através do Fitness, uma dimensão de obrigação diante dos jogos de verdades 

preconizada pelos meios midiáticos com suas prescrições ao corpo. (cf. ORTEGA 2005). 

Em seguida a revista lança o seguinte enunciado: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Men‟s Health Março de 2007 - Mix fitness 
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Diante dessa materialidade, a revista questiona o sujeito-leitor sobre as capacidades 

atléticas como prática que deve ser seguida por qualquer sujeito masculino. Com essa idéia 

ela incita o leitor com as seguintes questões, para levá-lo a refletir sobre  como anda sua 

relação com o esporte, sobre o que ele faz para adotar a prática do esporte: “joga futebol com 

os amigos, corre de um lado para o outro até não agüentar nem mais um passo ou encara a 

esteira da academia até ficar ensopado”, mas, além disso, é preciso “superar seus limites”, 

“tente testar a si mesmo”.  

Está prática discursiva incitada pela revista, diferentemente de se tratar de práticas de 

um autocontrole, de uma autoconfiança, com foco a estabelecer uma relação de paz interior, 

de uma espiritualidade, como nos antigos gregos, aparecem ressignificados pela historicidade 

do presente, que se materializam na Men‟s Health, propondo ao sujeito “ganhar o corpo que 

você sempre quis”. O objetivo maior ao qual incide essas práticas discursivizadas pela Men‟s 

Health está, acima de tudo, no ideário de um corpo fabricado num desejo sempre instigado 

pela mídia e aparece como se estivesse também no desejo do sujeito. Tal incitação justifica a 

 

FIGURA 12: Men‟s Health Março de 2007 

- Mix fitness 
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estratégia midiática de usar exemplos cânones de 5 atletas que como exemplos de disciplina e 

fortes práticas de exercícios, se tornam também referência de belos corpos. 

Mesmo considerando esses atletas como referências de disciplina e principalmente de 

corpo, não basta eles por eles mesmos, pois a mídia, na idéia de fabricação do corpo perfeito, 

acaba por selecionar características específicas de cada um na montagem desse corpo 

mercadológico, uma vez que “Cada um deles representa um dos pilares que sustentam a 

grande performance esportiva” .  

Assim, olhar para os atletas de hoje, significa aos olhos da revista, olhar para seu 

corpo como modelo a ser seguido, a custa de toda uma prática que os constituem como tal, 

afinal, “[...] eles só chegaram a onde estão hoje porque não desistiram diante dos obstáculos 

e das dificuldades”. Com esse enunciado, é preciso que o sujeito masculino seja disciplinado 

frente às dificuldades e aos obstáculos e se submeta ao  culto ao corpo como condição de e 

para ser feliz. A busca pelo corpo em forma significa encontrar essa forma em todo arsenal de 

saberes  emergentes nessa época, quer seja no esporte, na saúde, ou na estética. 

Em posse desses atravessamentos discursivos, do esporte, saúde, e corpo em forma, a 

Men‟s Health faz usos dos cânones, exemplos de grandes personalidades do esporte, focando 

na construção do corpo em forma, apontando características específicas de cada atleta, para 

assim formar o corpo projetável. Como podemos observar os “5 pilares do corpo em forma”, 

corresponde a: 

  

FIGURA 13: Men‟s Health Março de 2007 
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O primeiro pilar é a “Velocidade” de Jadel Gregório. Trata-se de um atleta brasileiro 

que compete no salto triplo. É atualmente um dos maiores nomes do atletismo do Brasil. O 

segundo, a “Força” de Diego Hipólito, um ginasta brasileiro que compete em provas de 

ginástica artística. Bicampeão mundial do solo e membro ativo na seleção brasileira. Único 

representante brasileiro nos Jogos Olímpicos de Pequim. O terceiro a “Resistência” de Roger, 

um famoso jogador de futebol, com grande resistência no meio do campo e atuou em diversos 

clubes. O quarto, a “Potência” de Gilberto Amauri Godoy Filho, conhecido como Giba é um 

jogador de voleibol brasileiro, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2006. E o último, 5º  

pilar  é a “Agilidade” de Ricardo Mello, um tenista brasileiro, atualmente sendo o n.º 2 do 

Brasil. Como juvenil, foi número 1 do Brasil nas categorias 12, 14, 16 e 18. 

 Toda essa recuperação histórica esportiva é mobilizada pela revista como estratégia 

de apresentar tais exemplos como campeões não só no esporte, mas também na construção de 

algumas habilidades, características do corpo as quais os leitores masculinos devem, 

imperativamente, almejar.  

Diante dessas referências, exemplos e comparações que perpassam todos os 

cruzamentos discursivos, a revista como instituição midiática, ao prescrever normas, 

exercícios para o corpo age de forma a exercer seu poder disciplinar e de controle sobre o 

sujeito leitor, o que corrobora com o que nos diz Foucault (1994, p.169-170) sobre o 

funcionamento da disciplina, ao afirmar que ela se exerce na “organização de campos 

comparativos que permitam classificar, formar categorias, estabelecerem médias, fixar 

normas”.  
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Na oferta dessas possibilidades, a revista cria toda uma série de produtos que buscam 

atender seu público alvo, que mesmo dentro de uma heterogeneidade, tipologias de corpos, 

encontrarão entre as dicas e produtos oferecidos pela revista, certa liberdade de escolhas, a 

partir de suas necessidades fabricadas, de seus desejos incitados. Todas essas possibilidades 

se encerram no ideal do corpo cultuado na e pela “boa forma”.  

O corpo saudável então nessa nova roupagem da contemporaneidade não é 

necessariamente o corpo em sua real condição de funcionalidade dos seus orgãos, mas é 

acima de tudo o corpo marcado em seu físico sob contornos e músculos excitados pela 

atividade esportiva. Assim o corpo tem no condicionamento físico, as condições exigidas para 

se exibir, para só assim encontrar realização pessoal, auto-estima e reconhecimento no meio 

social. É sob esse corpo condicionado que a revista ilustra suas páginas, como páginas a 

serem exibidas em nossas vidas, pois se a prática do esporte outrora era uma atividade 

virtuosa e de dever, de uma espiritualidade aos deuses, hoje, essa atividade é propagada no 

interior da revista como uma atividade a qual o Deus é o próprio corpo que sai de um plano 

apenas do saudável, para ir ao plano do amostrável, do apresentável.  

 

 

5.6 O corpo do sujeito desejante no espaço de desejo da revista: uma relação de saber/poder 

como estratégia discursiva 

  

A revista não se exime de apresentar exemplos a seres cultuados, seguidos, para assim, 

despertar identificações corporais e desejos em particular. Partindo, pois do campo da 

experiência, de toda uma construção cultural, entre saber/poder/subjetivação, a Men‟s Health 

incita o sujeito de desejo, como no enunciado em destaque, que abre essa seção Fitness: 
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O enunciado em destaque “O corpo que você quer” busca firmar a negociação entre a 

revista e o sujeito/leitor, esse sujeito real que vive em sociedade e que dentro da cultura 

manifesta desejos quanto a uma forma de corpo, aspirada, desejada, fabricada a ter sucesso, a 

ser bem sucedida no reconhecimento da mídia, e legitimada por alguns saberes aos quais os 

sujeitos buscam ao conhecimento de si. A imagem reforça esse aparente desejo de se querer 

ter um corpo como o que se apresenta: um corpo malhado, ágil, elástico, forte e bonito entre 

outros atributos, como observaremos posteriormente. 

Esse corpo aspirado, desejado, propagado culturalmente parece se apresentar para o 

público leitor sob características que a própria Men‟s Health reconhece como sendo da ordem 

do desejo desse sujeito/leitor, como meta a ser atingida para uma perspectiva de vida, como 

bem aparece no enunciado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: Men‟s Health, Dezembro de 2006 - MH Fitness 
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Parecendo não importar qual a meta do sujeito/leitor anunciado pela revista, ela 

assume a posição sujeito que institucionalmente é capaz de reunir 54 dicas e oferecer serviços 

de atendimento ao corpo tanto no que se refere ao físico/músculos (estética) como por 

questões de saúde.  

O enunciado “agora não há mais desculpas” revela um jogo de saberes que 

entrecruzam em sua constituição, apreendidos sob o efeito da memória discursiva, pois por 

um lado tínhamos certas práticas ascéticas constituídas por um saber de um cuidado com o 

corpo motivado pela espiritualidade aos deuses se inscrevendo dentro de um conjunto de 

“obrigatoriedade” de caráter religioso e político comum, a serem cumpridas no social de uma 

cultura grega na Antiguidade. 

Por outro lado, com o passar do tempo, essa prática ascética oriunda de um saber dos 

cuidados do corpo motivado pela prática desportiva, depois das olimpíadas, se constitui como 

não sendo mais uma “obrigatoriedade” dentro dos preceitos sociais, mas sim, como satisfação 

pessoal, por lazer, por esporte, constituindo-se como uma atividade individual “facultativa” de 

querer estar de bem com o corpo. 

Já na atualidade essas práticas ascéticas se ressignificam a partir de suas relações 

históricas oriundas de um saber emergente sobre a égide da saúde contemporânea implicando 

em vários desdobramentos nas relações de saber/poder, no qual parece incidir toda uma 

discursivização da mídia que, em articulação com os saberes emergentes na ciranda desse 

tempo, aspira um conjunto de práticas, exercícios físicos, com fins de um corpo a entrar em 

“boa forma” como sinônimo de saúde.  

Neste sentido, a revista autoriza reforçar essas práticas ao corpo em forma, ao corpo 

perfeito, se inscrevendo dentro do discurso atual da medicina, obrigando os sujeitos a 

entrarem nessa ordem do discurso, direcionando esse discurso a desdobramentos de uma 

relação de forças mercadológicas, que incidem na exploração de produtos com fins estéticos, 

 

  

FIGURA 15: Men‟s Health, Dezembro de 2006, seção: MH Fitness 
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nutricionais, entre outros, voltados ao corpo, insultando-o a ação, pois “agora não há mais 

desculpas” é uma questão de saúde, de sobrevivência. 

Essa atividade então acaba entrando na ordem do discurso e dos preceitos da 

sociedade atual como obrigatória para se ter saúde, o que vai sustentar os efeitos sobre o 

mercado da estética, da nutrição etc. Com isso, toda essa articulação dos campos dos saberes 

como a medicina, o esporte, a estética, da ciência, do esporte etc. corroboram cada vez mais 

para a responsabilidade de cada um consigo mesmo, com o seu corpo, investindo de forma 

direta quer seja na compra de produtos e que seja na adesão as práticas das caminhadas, 

academias etc., ou seja, o corpo nessa ciranda do saber/poder sofre seus efeitos regulando-o, 

controlando-o. Conforme Foucault (1994a, p.126) “em qualquer sociedade, o corpo está preso 

no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou 

obrigações”. 

Diante dos enunciados que seguem e são materializados nas páginas da revista, 

seguida de imagens, emergem sempre mediante uma regularidade de imperativos disciplinares 

e de controle a exercer atividades sobre o corpo. Eles funcionam como ditadores de prática de 

adestramento corporal na busca de enquadrá-lo em um modelo padronizado, como o que é o 

caso dessa matéria, ao colocar as imagens do modelo: Gregg Avedon, usado como exemplo 

de corpo exuberante, bonito etc. 

Tal corpo apresenta-se sempre em movimentos discretos e controladores de nossos 

olhares pelas páginas da revista, movimentando-se com ele o instigar de um desejo fabricado 

pela prática discursiva da revista a impor dicas como caminho para se adquirir tal corpo 

discursivizado, é nessa direção que se aplica o poder disciplinar  “[...] absolutamente 

indiscreto, pois está em toda parte e sempre alerta, pois em princípio não deixa nenhuma parte 

às escuras e controla continuamente os mesmos que estão encarregados de controlar; é 

absolutamente „discreto‟, pois funciona permanentemente em grande parte em silêncio” (cf. 

FOUCAULT, 1994a, p.148). 

Na seqüência dessa matéria de Fitness, encontramos os seguintes enunciados com 

imagens do corpo modelo, seguido de dicas, conforme sistematizado abaixo: 
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“ALONGUE-SE VOCÊ PRECISA, trabalhe vários músculos em um só movimento: memorize 

esta seqüência”; 

“CORPO NOTA MIL fique em forma assistindo TV, 10 minutos! É só o que você precisa, Seja 

ambicioso: 

use todos os aparelhos”; “MOSTRE SUA FORÇA, flexione com uma mão” 

 

 

                                                                                        

 

 

FIGURA 16: Men‟s Health, Dezembro de 2006, seção: MH Fitness 
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“NADE COMO UM CAMPEÃO vire um torpedo humano, fique em forma em 5 passos, 

melhore sua tacada, lave, enxugue e malhe, esmague a dor!” 

               

 

 

FIGURA 17: Men‟s Health, Dezembro de 2006, seção: MH Fitness 
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“ARREBENTE NAS QUADRAS cobra-cega é a fórmula, para ganhar rapidez no jogo 

de basquete” 

 

 

FIGURA 18: Men‟s Health, Dezembro de 2006, seção: MH Fitness 
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Considerando os enunciados singularizados anteriormente, observamos se tratar 

de enunciados regidos por práticas discursivas que coexistem socialmente orientadas por 

saberes nascentes desse tempo em que o poder cada vez mais foca o corpo e precisamente seu 

moldelamento como investimento social. A Men‟s Health nesse processo atua de forma 

pedagogizante, sempre buscando ensinar modos, controle, políticas de corpo a serem 

difundidas em suas páginas, sob orientações, dicas, e imagem que reforçam essa pedagogia, 

como podem observar nas sequências das imagens acima. 

Deste modo, os enunciados em sua descrição, apresentam-se sempre movidos pela 

ordem discursiva que incide sobre o corpo como uma necessidade do próprio sujeito em sua 

constituição, pois assim eles se materializam imperativamente “alongue-se você precisa, 

trabalhe: memorize”; fique em forma!, seja ambicioso: use todos os aparelhos”, “mostre sua 

força, flexione com uma mão”; ““nade como um campeão vire um torpedo humano, fique em 

forma em 5 passos, melhore sua tacada, lave, enxugue e malhe, esmague a dor!”; “arrebente 

nas quadras”; “comece pela musculação puxe ferro e depois faça exercícios aeróbicos” 

 

“COMECE PELA MUSCULAÇÃO puxe ferro e depois faça exercícios aeróbicos” 

       

FIGURA 19: Men‟s Health, Dezembro de 2006, seção: MH Fitness 
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O jogo segue na estratégia sempre de entender essas aspirações como sendo a do 

próprio sujeito de desejo, como sendo uma necessidade individualizante: “É só o que você 

precisa”, pois o propósito é de ter um “Corpo nota mil”. Com isso percebemos o exercício do 

poder disciplinar a “vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as 

qualidades ou os méritos” (FOUCAULT 1994a p. 131) 

Deste modo a revista inicia a prescrição das dicas com indagações como 

estratégias de colocar o sujeito leitor frente a ele mesmo nessas aspirações de desejos 

construídos pelos e nos jogos de verdade que articulam o discursivo e o real de suas vidas. As 

questões, então, funcionam como mecanismos que proporcionam uma reflexividade do 

sujeito, frente as moralidades discursivizadas e sua própria constituição, servem então, como 

espaços que a própria mídia estrategicamente abre para o decifrar do sujeito leitor de desejo : 

“Quer ficar igual a ele? ; “Quer ganhar massa e perder gorduras?”; “Quer ter uma 

barriguinha de tanquinho?”; “Quer forçar mais os tríceps?” 

Essas indagações revelam, portanto, a sutileza da disciplina e controle da 

formação discursiva em que se inscreve a revista, ao selecionar um corpo e querer encaixá-lo, 

construindo assim categorias de corpos e, a partir disso, poder controlá-lo e vigiá-lo sob esse 

olhar. É nesta perspectiva que se firmam as dicas impostas ao longo dessa matéria sempre 

ilustradas pelo corpo do modelo. As dicas são construídas sempre com valores prescritivos e 

como voz de autoridade, experiência corpórea viva do modelo. “Coma com freqüência; inclua 

suplementos em sua manhã; Empurre ou puxe; tenha braços de atletas; beba um shake no 

meio da manhã e outro após o treino.” Etc. 

A estratégia de usar as dicas inicialmente em primeira pessoa como voz do 

próprio modelo, fabrica a idéia de uma prática real de um sujeito que dia-a-dia está a construir 

esse seu corpo. Corpo esse que é discursivizado com características sempre regulares, como 

podemos observar ao decorrer de toda a revista com sua imagens e dicas que seguem o corpo 

sempre na exibição de movimentos diversos, com foco a trabalhar, confeccionar determinada 

parte desse corpo, buscando assim, um corpo ágil, dinâmico, e submetido sempre a querer 

ultrapassar limites. 

Há, portanto, um conjunto de dicas, imposições, que são ofertadas pela Men‟s 

Health, como mecanismos de construção de um sujeito masculino, a partir de um corpo 

comercializável nesse processo, que implica em toda uma atividade que coloca o sujeito leitor 

frente a certas moralidades discursivas insistentemente postas pelos meios midiáticos. 

Com isso, é do lugar que o corpo ocupa nessa construção midiática, que 

observamos toda uma incidência num corpo a ser assujeitado, disciplinado, controlado com 
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resquícios de uma docilidade, por “trata-se de um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT 1994a, p. 126).  

 

 

 

5.7 O corpo no enredo da imortalidade: a torcida da mídia na corrida contra o tempo. 

 

Na busca pela estimulação do corpo, com a intenção de transformá-lo, aperfeiçoá-

lo, de adestrá-lo, a Men‟s Health investe em suas páginas na prática de Fitness, evidenciando 

tabelas de treinos ao corpo, submetendo-o, pelo desejo de torná-lo mais jovem, enfim, na 

busca de uma imortalidade. Como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao lançarmos um olhar nesta reportagem que está na revista do mês de janeiro de 

2009, na seção HM Fitness, colocando-a como discurso a ser analisado, partimos então do 

enunciado em destaque “Treine para ser imortal”. Esse enunciado localizado como 

acontecimento nos revela articulações possíveis entre o linguístico, dada sua materialidade 

discursiva e seu exterior histórico político, dada a mobilidade dos sentidos que podem 

levantar vôos. Trata-se de uma articulação que podemos apreender, a partir das ferramentas 

do intra/interdiscurso. 

Assim sendo, situando-nos no nível do intradiscurso, observamos na estrutura 

linguística que arranja o enunciado, duas palavras que nos mobiliza para a análise. A palavra 

“treine” que vem do verbo treinar, a qual podemos associar a outras palavras sinônimas como 

adestrar, exercitar etc. nos evoca a idéia de uma condição a ser colocada ao corpo para se 

atingir algo. Nessa estrutura esse objetivo se reporta à obtenção da imortalidade, materializada 

 

                                   FIGURA 20: Men‟s Health/ janeiro 2009, p. 44 - 47 
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pela palavra segunda “imortal”. Então o corpo deve ser treinado, adestrado para objetivar 

algo, no caso a imortalidade, “ser imortal”. 

Ao tomar posse desse nível intradiscursivo, dada essa estrutura lingüística, 

lançamos vôos ao nível do interdiscurso, operando assim na idéia de enunciado como 

acontecimento. 

Esse enunciado, ponto de partida “treine para ser imortal com exercícios de 

precisão podem desafiar a passagem dos anos e mantê-lo no auge” ao se alojar no interior 

dessa revista, traz consigo todo um conjunto de procedimentos destinados ao corpo como 

forma de subjetivá-lo, a partir da política desenvolvida pelo conselho editorial da Men‟s 

Health em consonância com toda uma estrutura sócio-política desenvolvida no contexto da 

atualidade que entra em cena na negociação com seus leitores. 

Deste modo, as relações sociais que costuram esse corpo nas páginas da revista 

acenam para uma cultura de disciplinamento e controle, adestrando-o em uma ordem 

discursiva marcada por atravessamentos de saberes oriundos de campos outros. Observamos 

que a revista se inscreve de maneira fortemente marcada pelo discurso da cientificidade como 

argumento de sustentação dos dizeres que ali se instauram, ocupando espaços, seja no 

domínio da saúde, do esporte, da estética etc. que fazem parte do cotidiano de seus leitores. 

Neste sentido, o enunciado da reportagem em destaque, dita ao corpo um 

comportamento de treino, exercícios, como alternativa/imposição para satisfação de seu ser 

desejante (leitor) no que se refere à busca pela imortalidade. Assim esse desejo, 

discursivizado em domínios diversos e mais precisamente no tocante à ciência e à medicina 

de maneira rápida, veloz se materializa nesse enunciado colocando o sujeito desejante frente a 

esse desejo fabricado pela revista estrategicamente negociando prazeres, estimulando o 

disciplinamento e controle. 

Ao se inscrever nessa ordem do discurso de disciplinamento e controle do corpo, 

colocando-o à prática desses exercícios é oportunizá-lo ao desafio de superação da própria 

idade e de si mesmo, é então mantê-lo no auge, em superação ao tempo. 

Superar o tempo sobre os (não) limites do corpo vem se tornando cada vez mais 

comum na prática discursiva da mídia, como estratégia de circulação de saberes fabricados 

para instaurar no corpo a marca da longevidade. A busca para o “elixir da juventude” é desejo 

socializado há muito tempo, o que se torna mote no início da matéria em questão: “Quer 

parecer dez anos mais novo e se beneficiar de todo esse vigor?” A resposta também já 

aparece sob prescrição de especialista, autoridades legitimadas socialmente pela revista: 

“Exercite-se regularmente”. 



205 

 

No materializar desses enunciados, se firma com eles toda uma articulação de 

enunciados que têm sua condição de existência motivada por saberes sempre configurados 

pelo esporte, pela saúde, pela estética em nome do científico como forma de legitimar uma 

vontade de verdade. 

Na articulação de diferentes campo de saberes, os enunciados nos enveredam a 

uma rede de enunciados outros, produzindo um efeito de memória que se irrompe na 

enunciação, quer seja para recuperá-los, quer seja para modificá-los, transformá-los. Aqui 

incide a emergência da repetição e da regularidade. Trata-se de uma genealogia do enunciado 

a uma rede de enunciados outros, tecidos na/pela teia emaranhada do poder. 

Assim, partindo do enunciado em estudo “Treine para ser imortal”, seguindo o 

percurso da memória, observamos o retorno de práticas discursivas presentes na antiguidade, 

onde os indivíduos treinavam, adestravam, exercitavam seu corpo, em busca de uma 

satisfação que transcendiam a materialidade do corpo. Era um ritual de fé que se dava na 

ordem discursiva do dispositivo religioso. O treinar do corpo era uma atividade de cunho 

espiritual, para elevação não do corpo em si, mas da alma por ser essa o local da perfeição, do 

equilíbrio, da salvação. A imortalidade a ser alcançada não se localizava no corpo, mas na 

alma, ela é que é imortal, conforme cultura religiosa da antiguidade grega. 

As práticas de treino, exercícios do corpo, eram muito utilizadas pelos gregos, 

como forma de cultuar o corpo, mas esse culto tinha como propósito homenagear ao Deus 

supremo, a uma divindade do Olimpo. Mesmo em se tratando de uma atividade voltada a 

beleza dos corpos, a um físico, a uma estética, a busca era de uma espiritualidade. Mais tarde 

essa prática de treino, exercícios do corpo tomam outros contornos, pelo enquadramento de 

um outro domínio, o do esportivo, e surgem as olimpíadas. Os jogos olímpicos marcam o 

corpo no “treino para ser campeão”, e não mais “treine para salvar a alma”. 

Com isso, ao focarmos o enunciado “treine para ser imortal” em sua atualidade, 

em sua singularidade, observamos que há um deslocamento, uma reatualização, considerando 

os efeitos dessa memória. Nesse contexto histórico de biossociabilidade em que emerge esse 

enunciado ele se realiza como acontecimento colocando a imortalidade não mais na alma, mas 

no corpo; é ele que assume o ideário dessa imortalidade, observemos que a palavra 

imortalidade recebe destaque (negrito), pela revista. Observemos, pois, que há toda uma 

espetacularização da mídia com foco na imortalidade, provocando efeitos de sentidos de uma 

construção simbólica de representação da realidade, provocando ao sujeito leitor, a ilusão do 

impossível. 
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Agregado a esse enunciado estão a produção de outros saberes como o da 

medicina, que a cada dia nos oportuniza cuidados necessários para um corpo saudável, 

“imortal”. O da estética também alimenta essa imortalidade do corpo na oferta de produtos 

cosméticos etc., bem como nessa aliança com a medicina as intervenções cirúrgicas etc. 

Os efeitos de memória que se enredam aos fios do discurso ora analisado são 

também mobilizados pela linguagem não-verbal, ao qual tomamos como intericonicidade 

Courtine (2005).  Sob esse efeito a imagem a seguir, se inscreve em toda uma cultura visual 

ao qual recuperamos nesse entrelaçamento entre o dito, o já-dito e o não-dito.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Assim, esse jogo de imagens acima que aparece na reportagem em estudo, como 

enunciado singular, dito, ilustra a corrida contra o tempo na perenidade do corpo, em busca de 

se imortalizar. Assim, somos guiados, enquanto leitores da revista, a seguir entre as páginas, 

os movimentos que esse corpo percorre de forma fragmentada (tronco, mãos, pés) diluindo-se 

pelas idades (20, 30, 40, e 50 anos) numa velocidade que ultrapassa o tempo e nos torna mais 

imponentes na história do presente. A disciplina atua, como mostra Foucault (1994a, p. 145) 

sob “uma nova maneira de gerir o tempo e torná-lo útil, por recorte segmentar, por seriação, 

por síntese e totalização”. 

Tempo esse materializado pelo velocímetro introduzido no corpo (braço) que nos 

sugere uma relação forte entre o humano e a máquina inscrevendo o tecnológico como capaz 

de controlar o corpo, ao mesmo tempo em que dele faz parte, numa perspectiva de corrida ao 

futuro, da imortalidade, da eternidade, perenidade do corpo, como estratégia midiática que, ao 

ilustrar entre cores e movimento os contornos desse corpo, materializa na imagem a realidade 

possível, desfazendo qualquer efeito de utopia, negociando assim com o sujeito desejante 

 

                                    FIGURA 20: Men’s Health/ janeiro 2009, p. 44 - 47 
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formas simbólicas de representação de sua relação com a realidade, criando possibilidades 

que desafiam o impossível (cf. GREGOLIN 2004). 

Na rede de filiação dos dizeres, que povoam o enunciado, imagem (A) 

materializada abaixo na página 45, conseguimos recuperar, pelo efeito da intericonicidade, 

uma outra imagem (B) que circula na cultura visual, ao qual, sob esse efeito, movimenta-se 

com ela, sentidos diversos que numa relação de passado, presente e futuro, formata 

historicidade por meio de ressignificação dessas imagens. Assim temos a imagem, enunciada 

(A) e a imagem (B): 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Essa imagem B é um recorte, feito por nós, para que possamos melhor visualizar 

essa intericonicidade que se torna possível, dada à imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorte Figura 20: (A) 

Men’s Health, janeiro 

2009, p. 46 

 

Recorte Figura 21: (B)  

Fonte: 

www.turismocriativo.blogs

pot.com  

  

  

 FIGURA 21: Gravura dos jogos olímpicos da antiguidade.  

Fonte: site www.turismocriativo.blogspot.com 

http://www.turismocriativo.blogspot.com/
http://www.turismocriativo.blogspot.com/
http://www.turismocriativo.blogspot.com/


208 

 

Sob os signos da intericonicidade a efeito desses movimentos de sentidos que 

pairam nessa relação, observamos também corpos a treinarem, a correrem, a se exercitarem 

em contexto de uma Grécia antiga, berço das olimpíadas, que tinham como lema do atletismo 

criado pelo padre Dére Didon em 1896, “mais rápido, mais alto e mais forte" ("citius, altius e 

fortius"), representado pela trilogia correr, pular e arremessar. 

Dada a repetição e regularidade do enunciado, a dispersão acontece no discurso 

pelos efeitos de sentidos que ali emergem no contexto de uma historicidade.   Deste modo, ao 

observarmos os efeitos de memória/intericonicidade, com base na imagem recuperada nesse 

movimento, inferimos interdiscursivamente as olimpíadas da Antiguidade que, como já dito, 

evoca a uma atividade inicialmente religiosa, depois esportiva, na qual o corpo entra nessa 

ordem do discurso como devendo ser treinado para com propósito de buscar um bem estar 

espiritual, ou para ser campeão. Tal atividade era de cunho coletivo, pois observamos que a 

imagem ilustra vários corpos participando desse momento. 

Já em observação ao dito, dizer atual, a corrida volta-se para o corpo como 

procedimento para adestrá-lo, treiná-lo na busca, não mais de um bem estar, da alma, nem 

para ser um campeão num jogo coletivo, mas da imortalidade que não mais vem pelo corpo, 

mas está no próprio corpo. Essa empreitada é de um sujeito individualizado, pois somente um 

corpo é ilustrado, denotado de todo um poder de superação, rapidez, estatura e fortaleza, 

numa caminhada que é específica e de responsabilidade inteiramente desse indivíduo para 

com o seu corpo. Essa correria do corpo na superação do tempo, ao ultrapassar seus próprios 

limites, tem como combustível toda uma produção de saberes que dão “cordas” que enredam 

a prática discursiva da revista nessa dispersão de enunciados que tramitam historicamente. 

Como podemos observar há sempre uma circulação de enunciados que povoam a 

Men‟s Health suscitando relações entre o já dito e o dito, instaurando assim possibilidades 

do/ao dizer no significar de sua historicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22: Men‟s Health Agosto de 2006 – MH- Especial corrida 

 
“Correr uma maratona 

não é mais uma proeza 

de heróis mitológicos e 

olímpicos. Você também 

pode chegar lá” 
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Assim, a partir desse enunciado acima, singularizado na revista, percebemos sua 

dispersão pela tessitura da história, quando em sua singularidade recuperamos dizeres 

mobilizados pela memória, de um discurso outro que repousa na Grécia antiga. Nesse 

contexto da Grécia antiga, a corrida era motivada para os homens, (depois atletas), a irem ao 

Olimpo (lugar onde estavam os deuses - céu) sendo esse o local, ponto de chegada, objetivo 

maior dessa atividade. 

Nesse jogo de ressignificação, a revista na instauração desse enunciado: 

“maratona não é mais uma proeza de heróis mitológicos e olímpicos. Você também pode 

chegar lá” o reatualiza, embora apareça essa regularidade, essa semelhança com o já-dito, 

coloca o foco em um outro local de chegada. 

O Olimpo dessa maratona que atualiza a Men‟s Health não é o mesmo para o qual 

corriam os homens na antiguidade, nem os atletas das olimpíadas como lugar de chegada, 

objetivo a ser atingido, mas o Olimpo se ressignifica para o leitor dentro dessa 

contemporaneidade simbolizada pela revista, tendo como o lugar a se chegar, como objetivo a 

ser alcançado: a satisfação com o seu próprio corpo, a imortalidade, perenidade. 

Nessa maratona dada a largada pela revista, o leitor masculino deve treinar seu 

corpo para ser imortal, o que produz seu enquadramento na política de mercado vigente, cuja 

a luta é individualizada e os cuidados de si se direcionam exclusivamente aos cuidados com 

corpo, em sua longevidade, a ser construída sob responsabilidade única do sujeito na 

aquisição de produtos agenciados pelo mercado na corrida contra o tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como nos sugere o enunciado acima, a soma de nossos anos de vida depende de 

nós, está em nossas mãos, ou melhor, na nossa adesão aos preceitos da revista que incentiva a 

perenidade do corpo no conjunto de procedimentos, exercícios físicos, alimentares etc., 

 

FIGURA 23: Men‟s Health, Março de 2008 – MH - Comportamento 

 
“Todo mundo gostaria de 

alguns anos a mais. Mas 

como viver mais? Indicamos o 

estilo de vida para aumentar 

seu tempo de permanência no 

planeta”  
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regulados e controlados pelo discurso da ordem estabelecida pela Men‟s Health atuando sobre 

o ser-corpo, uma vez que a Men‟s Health tem o “poder” de indicar “o estilo de vida para 

aumentar seu tempo de permanência no planeta”. 

A Men‟s Health em seu exercício midiático efetiva práticas reguladoras 

direcionadas a um ideal de corpo emergente, fabricado pelos diversos saberes que entram na 

ordem do discurso da contemporaneidade. Assim, ela materializa enunciados que provocam 

descontinuidades, rupturas numa relação de jogos de verdades a se constituir no entremeio 

das relações históricas as quais mobilizam efeitos sobre o corpo, bem como sobre o estilo de 

vida a ser praticada pelos indivíduos. 

Na lógica da contemporaneidade, o estilo de vida bem como a construção de 

condutas morais se firmam e se encerram em condições do próprio corpo, é ele, ou melhor, é 

no seu disciplinamento, em seu controle, em suas possibilidades de mutação guiadas pelos 

saberes que circulam no cotidiano dos sujeitos, que a revista Men‟s Health projeta uma 

negociação constante, a idealização de um bio-corpo masculino a ser referência para os 

sujeitos/leitores desejantes. 

Ao inserir-se no contexto da atualidade, a revista Men‟s Health como instituição 

midiática age fortemente na propagação constante de novos ditames de uma estética a ser 

marcada, vivida no e pelo corpo. O que implica ao corpo entrar na ordem do discurso de um 

cuidado exagerado, de uma preocupação constante, de um ritmo frenético típico da 

contemporaneidade, pois se antes, o corpo tinha todo um conjunto de obrigações e cuidados 

voltados para manter sua saúde, e higienização, nesse tempo de contemporaneidade, esses 

cuidados tomam outros contornos de excessiva produção sob feitiços de uma beleza sem 

limites, de um sujeito sempre incompleto ao seu corpo. 

 

 

5. 8 O corpo montável pelo desejo de si, questões de saúde ou estética?  

 

Sob esta perspectiva de uma cultura de exaltação dos cuidados de si sobre 

preceitos do uso dos cosméticos e da prática esportiva em prol de um corpo bem cuidado e 

malhado a ser exibido como troféu, conquista de si, a revista “pega carona” e usa 

estrategicamente esses recursos ligados ao esporte e à estética para se firmar em sua 

positividade, o que acaba então, anulando preceitos antigos que se firmavam como dever e 

obrigação desses cuidados a serem disciplinarmente realizados, para uma cultura de prazeres 
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instantâneos, sobrevivente de encantos e embelezamentos. Assim, podemos perceber 

mediante matéria a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que ao enunciado em destaque há uma ordem imposta ao sujeito, pelo verbo no imperativo 

“dobre-se” que causa efeito de sentido de haver alguma resistência quanto ao tema a ser 

abordado pela revista. Assim, essa resistência parece repousar numa historicidade que situa o 

sujeito leitor, a conhecimentos e exercício de uma prática do cuidado com a pele a ser 

exercida anterior ao que propõem a revista. Nesse jogo de conhecimentos, a revista busca 

mudar tais conhecimentos e conceitos, instaurando uma nova maneira de cuidar da pele, essa 

 

 

 

FIGURA 24: Men‟s Health, Outubro de 2007 –MH - PELE 
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maneira deve dobrar o sujeito, pois segundo a revista, ela se pauta em “evidências”. Nesse 

sentido as evidências são argumentos fortes que colocam a revista nesses jogos de verdade. 

Assim, se antes o cuidado com a pele pelo sujeito masculino se dava mediante o 

uso apenas de “água e sabonetes”, hoje, há novos produtos a serem implementados nesses 

cuidados. Neste sentido, o sujeito masculino na contemporaneidade deve mudar seus hábitos 

de cuidar do corpo, aderindo, pelas evidências, a toda uma gama de produtos acionados para 

essa prática. Tais produtos são agenciados pelo mercado a atender exigências de uma política 

de especialidades a operar na construção de um saber/poder a se exercer de forma localizada a 

partes específicas do corpo, “dobrando-o” parte a parte numa disciplinarização, controle de si. 

Como sugere a linguagem não verbal em seus efeitos, nas construções de sentidos 

possíveis, observamos a imagem da famosa escultura Grega: Discóbolo de Myron, o 

arremessador de disco, ocupando lugar central. Ao ocupar essa posição na materialidade desse 

enunciado, essa grande obra de arte criada na Grécia mitológica 450 A.C., articula, pela 

empreitada da intericonicidade, a memória e, assim, mobiliza sentidos que se entrecruzam 

entre um já-dito, expressando a popularidade de uma prática esportiva da antiguidade como o 

arremesso de peso, que até então, se tratava de uma prática muito admirada por estudiosos e 

artistas da época. Tal interesse nessa prática esportiva dava-se pela exuberância do corpo que 

ao praticar esse esporte, exibia toda uma variedade de posições adotadas na hora do 

arremesso. 

Apropriando-se da beleza do corpo que expressa tal produção artística a Men‟s 

Health, produz um efeito de memória que se inscreve no trabalho com a intericonicidade e se 

materializa da seguinte forma: por um lado exibindo uma forma corpo muito cultuada na 

antiguidade, e por outro, atualizando essa forma corpo, como de um Deus grego, inscrevendo-

o aos modos da contemporaneidade, cercando o Discóbolo de produtos cosméticos. Produtos 

esses fabricados com fins específicos para cada parte do corpo. Há assim, toda uma política 

cosmética de segmentação do corpo a conhecimentos distintos, pois observemos que para 

cada parte do corpo é apresentado um produto, indicado por uma seta. 

Nesta nova perspectiva do corpo em destaque, nos cuidados com a pele, o sujeito 

masculino se enreda nos fios dos saberes das técnicas cosméticas ofertadas pela revista como 

atrativos e necessários para embelezamento e para atuação do corpo no cenário da atualidade. 

Mais uma vez a revista se inscreve neste sentido, sempre colocando o corpo masculino na teia 

dos saberes dos especialistas (demartologistas, esteticistas) a se moldar como uma escultura a 

ser exibida no espetáculo produzido pelas inovações da indústria cosmética.   
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A indústria cosmética entra nesse jogo e ganha espaço na revista, por convergir 

para as políticas do corpo belo, do corpo a ser cuidado, a ser tratado não apenas em nome de 

uma saúde, mas e principalmente, a uma boa aparência, de uma pele saudável.  Essas ações se 

articulam no interior desses agenciamentos da revista, como uma espécie de regulamentação, 

controle sobre o homem, mas precisamente sobre seu corpo, oriunda de uma historicidade 

marcada por essas relações de poder disciplinar.  Esse exercício do disciplinamento 

corresponde ao que nos diz Foucault (1994a, p. 125), quando se refere a disciplina, afirmando 

que o poder disciplinar atua no corpo mediante “uma localização que não os implanta, mas os 

distribui e os faz circular numa rede de relações”. São precisamente estas redes de relações 

que tecem o corpo discursivamente no enredo do cotidiano dessa nossa cultura hedonista e 

narcisista. 

Assim, como há uma emergência discursiva com foco numa política ao corpo 

masculino a ser desenvolvida numa perspectiva da saúde, dos cuidados e por assim dizer 

numa freqüência de discursos pautados na fabricação da aparência e da longevidade desse 

corpo, a revista entra nessa ciranda, reforçando e criando estratégias, ao consumo dessas 

idéias, ofertando, assim, produtos, dicas, mecanismos que de forma sedutora levam ao 

masculino as possibilidades máximas para transformação do corpo na ordem desses discursos. 

A revista ao supervalorizar a saúde em suas páginas na oferta de produtos ao 

corpo, não implica hoje apenas em concebê-la como estratégia para prevenção de doenças, ou 

de suas curas, mas é, sobretudo, acionando-a para uma discursivização de uma prática voltada 

para um bem-estar constante do corpo, de um cuidado motivado pela longevidade, pela 

superação ao tempo sem deixar marcas em seu corpo, sua pele. É, portanto em nome desse 

bem-estar que a Men‟s Health faz circular em sua produção mensal, determinadas práticas a 

 

FIGURA 25: Men‟s Health, Outubro de 2007 –MH - PELE 
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serem efetivadas ao corpo, constituindo-se como práticas necessárias a um corpo livre e bem 

sucedido em sua aparência. 

A Men‟s Health ao enunciar políticas de aprimoramento e de supervalorização do 

corpo, acaba por instaurar em suas páginas novas práticas aos cuidados desse corpo, 

evidenciando constantemente dicas, sugestões, imperativas e extensivas a todos os homens 

que as lêem. Essas dicas, sugestões, consistem num desafio a colocar sempre em prova o 

homem contemporâneo na empreitada de conhecer cada vez mais a si mesmo, a seu corpo, 

como condição essencial para querer superar os limites acionados pela penúria da 

materialidade na finitude do corpo. De modo estratégico, a política da mídia atua sobre corpo, 

corrigindo suas imperfeições e aparentes “anomalias”,”deformidades” em nome do progresso 

da ciência e da medicina, que na contemporaneidade torna-se patente de um novo corpo 

possível. Como nos coloca Courtine (2008, p. 339): 

 

 

Essas modalidades pós-modernas de preocupação consigo, promovidas pelas lógicas 

da indústria da renovação corporal, tendem a universalizar-se. E há mais ainda: a 

cirurgia estética e a sua clientela inventam um sem-número de imperfeições à espera 

do bisturi, reescrevem a norma corporal injetando nela sem cessar novas 

“deformidades”.   

 

 

Diante disso o imperativo do zelo excessivo na preservação e manutenção e 

transformação do corpo, parece se firmar como a ordem do discurso na contemporaneidade na 

articulação sempre constante de campos de saber ao qual coloca o homem como objeto a 

conhecer-se. 

Nesta perspectiva o corpo na ciranda de conhecimentos diversos articulados na 

Men‟s Health emerge como acontecimento a ser espetacularizado pela mídia. O corpo então é 

efeito das relações de forças que o engendram nesse espaço midiático ao qual realiza 

promessas, cria preceitos de uma individualidade portadora de direitos sobre seu próprio 

corpo acenando para uma disposição total de seu físico a constantes correções, a tirar algumas 

imperfeições, aos olhos de uma insatisfação produzida no contraponto ao corpo da mídia e seu 

próprio corpo. 

Como podemos ver, é recorrente na revista reportagens que usam discursos 

tentando negociar com os sujeitos certas flexibilidades aos cuidados com o corpo, implicando 

assim em tê-los, não mais como obrigatoriedade de um sacrifício a ser realizado, como 
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antigamente sob uma moralidade coletiva, mas tomam conotações de uma atividade prazerosa 

a ser prescrita, orientada, moralmente num domínio da individualidade, de um bel prazer 

daquele que parece ser dono de seu corpo. 

Deste modo, podemos lançar nossos olhos à matéria que segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em abertura a essa matéria, encontramos na revista, como uma espécie de 

chamada, localizada em seu índice, o seguinte enunciado: 

                   FIGURA 27: Men‟s Health, setembro de 2006 – MH Rejuvenescimento 

 

 

                                               

 

Em posse desse dizer, há uma produção de sentido que acena para um alerta sobre 

a cirurgia plástica, a ser metaforizado pela palavra “agulha” e nessa mesma idéia como sendo 

uma realidade capaz de produzir um futuro ao corpo. Corpo esse que se metaforiza como um 

modo vazado, como algo que pode ser confeccionado a um modelo, a uma forma, como nos 

apresenta a imagem. 

 

 

                   FIGURA 26: Men‟s Health, setembro de 2006 – MH Rejuvenescimento 
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Continuando seguindo os caminhos da curiosidade de olhar e de ser olhado pelo 

buraco, não da fechadura, mas de um buraco projetado pela imagem ao mesmo instante 

ocupado por um olho a nos olhar, nesse jogo de percepção da mídia, lançamos nossos olhos 

de leitor a uma outra imagem que segue: 

 

                       FIGURA 28: Men‟s Health, setembro de 2006 – MH Rejuvenescimento 

 

 

                                       

 

Nessa imagem há um rosto desenhado a traços desejáveis de um modelo 

construído a ser aplicado sobre um rosto humano masculino, o que produz o efeito de sentido 

de ser o corpo humano reciclável, uma espécie de acessório a se travestir de uma beleza 

comandada, fabricada, produzida pelas próprias mãos do homem, na condição de criador da 

imagem que se quer de si provocado pelo olhar do outro. 

Em nome de uma ciência, de uma medicina, o homem dá seu rosto, sua face a face 

aos rabiscos que seguem as possibilidades de intervenções cirúrgicas a serem realizadas sob o 

rosto ao saber desses campos como por exemplo: “Toxina botulínica para eliminar [...] rugas” 

a “Bioplastia: para preencher esse vinco” se referindo a marca de expressão na região 

lábionasal, e a “Blefaroplastia para eliminar o excesso de pele e bolsa de gordura, [...] no [...] 

olho” . 

A produção do saber da medicina estética avança em direção ao futuro de um 

rosto mais perfeito a ser produzido sob medidas de novas técnicas que emergem no 

fortalecimento de uma política cultural narcisista cada vez em mais evidência no mundo da 
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masculinidade. A cirurgia plástica como discursivizada pela Men‟s Health chega ao público 

masculino como nova exigência do mundo contemporâneo, agindo como milagre na luta 

contra o envelhecimento da pele expressa pelo rosto, que parece ser um dos desafios impostos 

também a esse sexo que é convocado a ficar de olho e entrar nessa prática discursiva como 

podemos ver materializado no enunciado que segue na seqüência das páginas dessa matéria 

em análise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em propriedade desse enunciado, há riscos extremos quanto às cirurgias e aos 

procedimentos estéticos a serem realizados no rosto conforme anunciado segundo a Men‟s 

Health, porém o apelo incide de forma mais positiva na adesão do homem a correr esse risco, 

pois como estratégia, a revista produz a matéria a partir da narrativa de um homem que ao 

correr o risco foi bem sucedido. 

Deste modo, o enunciado segue: “Se você confia no seu médico e está seguro de 

que o corpo lhe pertence, vá em frente. Eu fui.” Uma leitura desse enunciado nos mostra que 

o homem para aderir a cirurgias e procedimentos estéticos precisa reconhecer-se no jogo de 

verdade do profissional cirurgião estético, bem como adentrar na ordem de um discurso no 

qual o corpo é propriedade sob pátio poder de quem o tem, podendo, assim, a partir dessa 

certeza, intervir em sua transformação, pois “se está seguro que o corpo lhe pertence, vá em 

frente.”  

Na espetacularização do corpo a ser comercializado, operando sob a discussão da 

cirurgia plástica, podemos perceber que a revista usa de estratégias de sedução, de 

flexibilidade, de escolhas, de liberdades, de direitos, que o corpo deve ter sobre si mesmo, 

para atuar em seu controle, para agir em seu domínio. É neste sentido que coloca Silva (2001, 

p. 18),  

 

FIGURA 29: Men‟s Health, setembro de 2006 – MH Rejuvenescimento 
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A expectativa de corpo moderno se fundamenta no reforço de um sentimento 

contraditório que se vê explodir na atualidade: dominar o corpo e, ao mesmo tempo, 

libertá-lo; subjugá-lo e depender dele para sua felicidade; acreditar na superioridade 

e independência da mente, mas submeter-se aos rituais necessários ao corpo „em 

forma‟  

 

 

A Men‟s Health acena então para um ideal de futuro projetado pelos 

conhecimentos da cirurgia plástica a intervir no corpo masculino, não apenas para efeito de 

saúde, mas e principalmente para uma satisfação pessoal, de uma aparência de uma estética 

programada, exigida nesse nosso século XXI. 

 O corpo masculino, mais que em qualquer outro tempo, é instigado a entrar  

nessa ordem da estética motivado por possíveis milagres a serem realizados pelos avanços das 

cirurgias e procedimentos estéticos que emergem juntamente com os saberes da medicina 

atual. Esses milagres buscam operar diretamente naquilo que, dentro de toda uma conjuntura 

discursiva, carece de ser mudado, de ser transformado em virtude dos efeitos do tempo, dos 

sinais do tempo, nessa reportagem o rosto, como diz o seguinte enunciado presente na matéria 

“A coisa em si era muito tentadora, pois eu não exibiria nenhum risco ao sorrir ou ao me 

expressar com raiva. Eu tinha 32 anos na época e já me sentia incomodado pelos sinais do 

tempo encravados em alguns pontos de minha fase”. 

Diante desse enunciado, a tentação incide em poder “corrigir”, “tirar” certos 

“incômodos” que estão marcados no rosto em detrimento do tempo. É geralmente no 

propósito da jovialidade, da perenidade do corpo que se busca cada vez mais as intervenções 

cirúrgicas, pois essa fábrica de sonhos dos corpos perfeitos, encantam os sujeitos, por um 

lado, pelo poder de incluí-lo nos padrões de beleza estabelecidos; por outro, por ser um meio 

mais rápido e sem muito esforços, para se ter a melhor aparência, para tentar superar os 

efeitos do tempo. A corrida é sempre contra os efeitos do tempo na degradação do corpo, 

apostando no desejo de imortalizar o corpo. O tempo é desafio para o corpo que se confunde 

com o ser, assim, é preciso correr, buscar a alternativa mais rápida, pois, como segue o 

enunciado presente na matéria  
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                  FIGURA 30: Men‟s Health, setembro de 2006 – MH Rejuvenescimento 

 

                                                  

o sujeito masculino presente na revista é perante esses saberes que atuam com forte poder 

sobre seu corpo, alvo de poder disciplinar e de controle, trata-se  sempre de  “um corpo que 

pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(FOUCAULT 1994a,  p. 126). 

 Há, como podemos inferir, toda uma espetacularização midiática do e no corpo a 

partir da desejável e fabricada aparência a ele cobrada na passarela dos ditames de uma 

cultura hedonista. O que implica no investimento de recursos a serem cada vez mais utilizados 

pela revista na exploração sensitiva de um corpo em movimento, de um corpo em constantes 

transformações, mutabilidades que se encontram sempre a desfilar sob olhares de uma 

exigência a exuberância e perfeição.  Nisso consiste todo movimento midiático ao celebrar o 

corpo como espetacularização em seu acontecimento. 

A Men‟s Health como militante de uma institucionalidade midiática, no jogo de 

suas ofertas celebra o homem em seu presente, em seu hoje  e com aspirações de um futuro 

possível, gerenciando gostos e estimulando gozos de uma corporalidade fabricada, montada 

sob uma espetacularização produzida sob rótulo de um bem estar, de uma boa forma, enfim de 

um corpo sempre novo. 

O corpo então, mediante produção midiática, está sempre numa agonística física, 

a operar contornos sempre precisos de uma coloração sob o tom das tendências de sua 

atualidade. Esses exercícios realizados no corpo no interior da mídia exercitam também o 

corpo a outras subjetividades no movimento dos rituais que ali se desenvolvem. Contudo, no 

contexto da contemporaneidade o controlar do corpo toma dimensões tão significativas que 

acaba por encontrar no físico, em sua aparência tudo “aquilo que cada um quer mostrar de sua 

subjetividade” (SANT'ANNA, 2006, p. 20). 
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5.9 No tecer do corpo pelos fios das páginas da Men‟s Health, o decifrar do sujeito de desejo 

na constituição de si. 

 

 

 Nesta parte do trabalho, a análise se volta para os cuidados com o corpo em 

tempos de biossociabilidade e a produção da bio-ascese. Para isso,  nos situamos nas matérias 

da seção Mix\ganho de massa e perda de peso. As reportagens encontradas nssa seção 

apresentam sempre o mesmo formato quanto ao espaço ocupado dentro da revista, bem como 

quanto à estrutura textual e imagética. 

Trata-se da história de sujeitos comuns, aspirantes a transformações em seus 

corpos. Essas reportagens se desenvolvem sob narrativas dos efeitos da intervenção estética 

feita por sujeitos sobre seu corpo. Essas intervenções são sempre voltadas à perda de peso ou 

ganho de massa. Uma luta sempre travada para se enquadrar ao padrões exigidos socialmente  

e definidos por uma normatividade que a própria revista negocia junto a esses sujeitos. 

Neste sentido, ao produzir esse tipo de reportagem, a revista estrategicamente traz 

a história individual que incide sobre um corpo de um sujeito do cotidiano, para lançá-lo ao 

domínio público com o objetivo de provocar identificações dessas histórias nos seus sujeitos 

leitores, provocando assim, ações reflexivas quanto ao corpo que possuem, bem como quanto 

às possibilidades de transformá-lo, de mudá-lo, como forma motivadora de e para o self , 

através das práticas ascéticas contemporâneas. 

Ao agir assim, a revista elege sempre para exemplos dessas reportagens, sujeitos 

leitores que seguem suas orientações, instruções, sugestões etc. enfim, que encontram nesse 

processo técnicas de si, das práticas ascéticas. Há no espaço discursivo dessas narrativas 

posições-sujeito que assumem lugares específicos no enredo dessas histórias, a demarcar 

sentidos possíveis na construção discursiva sobre o corpo, implicando em processos de 

constituição do sujeito, com base nas técnicas de si. É sob essas posições-sujeito frente ao 

dizer, que buscamos refletir suas imbricações aos modos de subjetivação presentes nesse 

espaço produzido pela revista. Assim sendo, observemos essa primeira reportagem, intitulada 

“Disciplina absoluta” 
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Partindo de sua construção discursiva, encontramos inicialmente o seguinte 

enunciado em destaque quanto ao tamanho e cor de letras: “Disciplina absoluta”, tal 

enunciado provoca efeitos de sentido de uma atividade, de um regime a ser exercido 

incondicionalmente com todo rigor e cumprimento. O que implica em entrega total a 

determinada prática a ser realizada sob toda perspicácia de quem a ela se submete. 

Em seguida um convite é feito ao sujeito leitor “Conheça a história do Jovem que 

ganhou 8 quilos de massa em um ano”. Esse enunciado, produzido por um enunciador 01 

recebe a assinatura de Gustavo Simom, estagiário, produtor da reportagem, trata de conduzir o 

sujeito leitor a conhecer a “história de um jovem”. Esse enunciado implica numa narração da 

revista, baseada em fato “real”, e conta a experiência vivida por um sujeito masculino 

chamado: Bruno Rangel que, ao ter “disciplina absoluta”, obteve o resultado de ganhar “8 

quilos de massa”, o que produz um efeito positivo numa atualidade que aposta na saúde, pois 

hoje se enfatiza o ganho de massa muscular e não de gordura. 

Ao adentrarmos na narrativa construída discursivamente encontramos uma 

sequência linguística que marca o início dessa história, na qual é pronunciada pelo sujeito, 

enunciador 01, ao falar do enunciador 02, Bruno Rangel, para o sujeito leitor: “Prática 

 

FIGURA 31: Men’s Health Junho de 2007 
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esportiva só no fim de semana, alimentação desregrada e meros 58 quilos distribuídos em 1, 

70 mt de altura. Esse era o perfil do estudante paulistano Bruno Rangel até os 17 anos”. 

Com base nos enunciados do enunciador 01, ao começar essa narração, há todo 

um histórico das práticas efetuadas pelo sujeito Bruno Rangel quanto aos “cuidados”  com o 

seu corpo, quando tinha a idade de 17 anos. Na sequência da narração, diz o enunciador 01: 

“[...] ele optou por uma total mudança de hábito em nome de uma vida mais saudável”. O 

que mostra o efeito da política da biossociabilidade sobre Bruno. Política bastante recorrente 

na produção discursiva da Men‟s Health. 

O uso do pronome “ele” seguido do verbo “optar”, dito pelo enunciador 01, no 

enunciado acima, atesta uma atitude, uma decisão de mudança de hábito, ou seja, de modos de 

cuidar de seu corpo, tomada pelo sujeito Bruno. Segundo o enunciador 01, essa opção foi 

possível, “em nome de uma vida mais saudável”. Esse dizer marca a posição institucional da 

revista que inserida nas formas da biossociabilidade materializa a Healthism. Deste modo, 

tudo se ressignifica como prática de e para saúde do homem. 

Frente a essas relações de saber/poder, o espaço discursivo na construção da 

narrativa abre-se para a voz do enunciador 02, que diz: “Eu queria ter um físico legal, ficar 

maior e mais definido”. Na análise desse enunciado, observamos que no uso do verbo 

“querer”  há um sujeito de desejo Bruno que tem desejos para consigo, para com o seu corpo, 

desejos esses que se  enquadram na política do corpo proposto pela revista, como modelo de 

corpo saudável e construído nos moldes da biossociabilidade. 

 A justificativa da saúde confunde-se com a idéia de um “físico legal, maior e 

mais definido”, enfim, de um corpo “em forma”. Com esse propósito o corpo deve ser 

disciplinado, regularizado mediante toda uma dietética baseada em prática de exercícios, a 

exigir total dedicação, pois, conforme segue o enunciador 01 “Em um ano de total dedicação, 

a mudança foi visível com o ganho de 10 quilos de massa magra e uma nova paixão: a 

academia de musculação”. 

Com base no enunciado acima, mediante todo o disciplinamento do corpo, para 

uma satisfação, “sujeito de desejo”, no caso Bruno, para com o seu corpo, com o aumento de 

massa magra, implica num efeito de sentido no qual a preocupação incide na questão da 

aparência corporal, pois nele “a mudança foi visível”. Essa visibilidade está voltada para a 

aparência do corpo, o que implica numa atuação, vigilância ao corpo sob os efeitos das 

relações de poder que o tem, nesse tempo, como produto de investimento não mais sobre a 

morte, mais acima de tudo sobre a incitação ao corpo saudável, forte, definido, enfim, a vida 
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saudável em sua aparência, o que parece fazer parte também da constituição do sujeito da 

norma, aqui exemplificado por Bruno Rangel. 

“Vida Nova”, esse enunciado, materializado na narrativa, com destaque através de 

uma marcação de texto, cor amarela, o que implica na construção de sentido de uma ação 

realizada pelo leitor, em seu processo de leitura da matéria, focando assim, como palavras- 

chave desse processo. Além disso, a materialidade desse enunciado toma forma de tópico, ao 

narrar nesse instante, as práticas de cuidados com o corpo, a partir dessa “vida nova” 

conforme coloca o enunciador 01: “Começou a malhar três vezes por semana e alterou 

radicalmente os hábitos alimentares”. 

Deste modo, o sujeito Bruno começa a experienciar novas práticas dos cuidados 

de si que hoje incidem no cuidado com o próprio corpo, pois o self se confunde com o fitenss, 

com a prática de exercícios repetitivos, regulares (cf. ORTEGA 2005). É, pois, nesse processo 

de inscrição do sujeito com as práticas ascéticas contemporâneas difundidas também na 

revista que ele elabora sua ascese. O sujeito Bruno R, se inscreve nessas práticas, como ele 

mesmo enuncia: “Diminuí ou parei de comer coisas como sanduíches, refrigerantes, pizza, 

aumentei o número de refeições”. 

Essas mudanças de hábitos alimentares são possíveis ao sujeito, por se 

inscreverem em toda uma produção discursiva que o cerca na sua cultura, sempre buscando 

justificar tais procedimentos, como se estende ao longo da narrativa, conforme diz o 

enunciador 01 “Sem adição de suplementos de proteínas ou vitaminas, a dieta foi 

especialmente elaborada para a hipertrofia muscular, com alimentos de qualidade. O 

principal cuidado: não ficar com fome e ingerir alguma coisa assim que o estômago 

reclamasse”. Esse enunciado tem sua materialidade constitutiva de um vocabulário técnico-

científico que identifica a posição-sujeito enunciador 01, como pertencente a uma formação 

discursiva que abriga saberes médicos e científicos a prescreverem  a dieta, como mecanismos 

de poder com forte atuação disciplinar e de controle sobre o corpo do sujeito enunciador 02, 

com certas coerções. 

Como efeito, essa atuação desse saber/poder da medicina sobre esse sujeito 

enunciador 02 incide em seu próprio desejo, em sua vontade, em sua prioridade em poder 

transformar seu corpo, em querer entrar nessa ordem estético-corporal, que também sofre os 

desejos fabricados simbolicamente pela revista, pois como coloca o enunciador 01 “Sua 

prioridade era ganhar massa muscular. Só depois, ele passou a trabalhar e aperfeiçoar cada 

parte do corpo isoladamente”. 
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A seqüência enunciativa, parte então de uma idéia de querer, de vontade, de um 

objetivo a ser atingido e aqui esse objetivo converge com as perspectivas dos enunciadores 01 

e 02, provocando no leitor essa relação que é produzida pela mídia, a partir de um caso 

particular e que, ganhando circulação pública, incide na individualidade do sujeito leitor. 

Afinal, para se ter uma ascese é preciso partir de uma vontade, mesmo que seja uma vontade 

ressentida da ciência como nos coloca Ortega (2005). 

Partindo dessa vontade de intervir no corpo, essa intervenção é também, 

calculada, regrada, disciplinada, exigindo todo um trabalho, toda uma prática de exercícios, a 

ser aplicada de forma seriada ao corpo, pois é preciso “trabalhar e aperfeiçoar cada parte do 

corpo isoladamente”. A perfeição do corpo deve ser construída disciplinarmente, ou seja, de 

forma fragmentada, seriada, parte por parte. As partes que formam o todo do corpo a ser 

fabricado devem seguir práticas direcionadas, localizada, pois, caso contrário, pode ter efeito 

divergente, o que exige cada vez mais o adestramento, a disciplina do sujeito nesse processo 

como mostramos anteriormente ao analisar as matérias de Fitness.  

Nesse sentido, o sujeito Bruno entra nessa ciranda do saber/poder disciplinar e 

experencia em seu corpo os efeitos desse poder ao enunciar: “Acabei ficando com o braço 

muito grande, desproporcional ao peito. Agora estou fazendo exercícios focados em corrigir 

esse tipo de falhas”. Diante desse enunciado, há, por parte do sujeito, um ideário de um corpo 

a ser fabricado pelo seu desejo, que nessa estratégia se confunde com o da mídia, concorrendo 

para uma mesma formação discursiva. Esse ideário se firma num corpo estético, em forma, 

simetricamente com todas as partes em proporções. Fugir dessa proporcionalidade implica em 

cometer “falhas” no corpo, e uma vez cometidas, mais necessário se faz, praticar “exercícios 

focados”. Observemos que o uso da palavra “falhas”, como “problema, coloca para o sujeito 

atual a necessidade de correção da anormalidade, o que acarreta o aparecimento do monstro, 

aquele que provoca transformação em seu corpo, descrito por Courtine (2008), mas que no 

jogo estratégico da mídia é mascarado em nome da produção de um modelo de corpo que se 

constrói na recorrência aos recursos técnico-científicos disponíveis na atualidade. 

Um olhar sobre o enunciado “A manutenção” é materializado com o mesmo 

destaque dado ao anterior “Vida nova”, parecendo implicar na mesma construção de sentido, 

como palavra-chave na e para leitura do sujeito leitor, com efeito, também de topicalizar o 

texto. Essa materialidade constitutiva desse enunciado acena para a continuidade de toda ação 

desse poder disciplinar e de controle sobre o corpo sob os preceitos da forma de 

biossociabilidade, pois esses cuidados com o corpo em nome de uma saúde, de benefícios, 

adestrando-o de certa forma, deve ser uma atividade contínua, sempre em exercício ao próprio 
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corpo, em sua luta contra o tempo, ou melhor, contra os sinais do tempo a marcá-lo. Nesta 

perspectiva diz o enunciador 01: “Um ano mais tarde a atividade aeróbica entrou na rotina 

para completar o programa e aumentar os benefícios. Ao todo Rangel passa duas horas por 

dia, cinco dias por semana, na academia entre treinos de musculação e aulas de natação”. 

Em posse do enunciado acima, o corpo é conduzido a uma “rotina” a uma série de 

atividades a serem inclusas no “programa” de fabricação do corpo saudável, do corpo 

esteticamente desejável, atividades essas que parecem ocupar todo o tempo do sujeito, como 

uma atividade de grande importância para o seu ser, para a sua vida. Como nos indica 

Foucault (1994a, p. 137) “trata-se de constituir um tempo integralmente útil”, nesse caso a 

utilidade incide sobre o corpo como forma de sentir-se melhor. Como expressa o enunciador 

01, em nome do enunciador 02: “Além dele se sentir melhor, ele destaca três outros 

benefícios: mais fôlego, mais resistência e principalmente mais força”. 

Ao focarmos nesse enunciado acima, toda essa disciplina absoluta, incidente 

nesse sujeito exemplificado por Bruno R, recebe investimentos midiáticos, ao estabelecer 

simbolicamente essa relação entre esse ser e a realidade, pois ao elencar tais benefícios, todos 

entram em relação às características sempre comercializadas pela revista recorrente no 

discurso sobre o corpo masculino. Essas características “mais fôlegos, mais resistência e 

principalmente força”, estão sempre apontando para uma construção do corpo, no tecer das 

redes de saber/poder, dos campos da medicina, do esporte, etc. costurado pela Men‟s Health, 

ao qual obedece a mesma hierarquia, como podemos observar, por exemplo (FIGURAS  06, 

11, 14). 

Focando na imagem que participa da construção discursiva dos sentidos em torno 

dessa atuação, inscrição no corpo masculino, podemos perceber ao lado esquerdo da 

reportagem, fotos do sujeito Bruno Rangel, de 18 anos, altura de 1,70, ocupação: estudante. 

Bruno representa aquele perfil de sujeito próprio da revista, em sua produção mensal: um 

público masculino de aparência jovem e que está preocupado com a forma física.  

Assim, temos duas fotos que ilustram o corpo de Bruno, marcando a relação com 

o tempo: Antes e Depois. Essa relação provoca efeitos de sentidos que nos interrogam: antes 

de que? Depois de que? Há um processo de transformação visível nas imagens do corpo de 

Bruno que se inscreve na materialidade da revista, e nos jogos de verdade que enredam o 

discurso da revista para dar respostas a essas questões: o antes, visualizado na foto primeira, 

com destaque ao número de peso que Bruno tinha, busca materializar o sujeito Bruno em seu 

modo de vida em sua relação com o corpo em sua aparência física (magrelo), fora de um 

padrão formatado pela cultura vigente, narcisista, hedonista; o depois, mostra a mudança 
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realizada na vida e no corpo desse sujeito, quando se depara com os esquemas presentes em 

sua cultura, em sua sociedade, simbolicamente produzidos pela revista em sua discursivização 

do corpo e, a partir daí, nesse processo de decifração do sujeito de desejo, Bruno se inscreve 

nessa transformação, nessa mudança em seu corpo, e em sua vida como podemos ver na foto 

segunda. Bruno é o novo monstro. 

Temos aqui para finalizar a análise de outra reportagem que se encontra na Men‟s 

Health, na seção Mixer/ Perda de peso, como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do enunciado em destaque, por estar em caixa alta e na cor preta “Tudo 

pela Saúde”, observamos, mediante estratégica discursiva da revista, uma justificativa para 

todas as atividades sugeridas, ofertadas, impostas por sua institucionalidade situada pela 

política da Healthism. Essa ressignificação das atividades exercidas em nome da saúde 

encontra espaço importante na constituição do sujeito masculino no interior da Men‟s Health, 

pois, como grande “dispositivo de produção de identidades” (GREGOLIN, 2007, p. 50) ela 

atua no sujeito masculino, provocando mudanças sobre si e sobre seu corpo. É o que podemos 

perceber, quando nessa reportagem ela narra discursivamente a história de mais um sujeito 

 

FIGURA 32: Men‟s Health Julho 2009 
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comum, Eduardo Acácio assistente administrativo, a circular publicamente por sua inscrição 

nesse processo midiático de produção de subjetividades. 

Com esse propósito, dada a construção discursiva da narrativa, encontramos o 

enunciador 01, a Men‟s Health, assinada por Gustavo Simon, e enunciador 02, Eduardo 

Acácio. a ocuparem lugares sociais nessas relações discursivas. Deste modo, seguindo a trilha 

do fazer narrativo, temos como título, conforme já referido anteriormente, o seguinte 

enunciado: “Tudo pela saúde, com essa filosofia, ele resolveu perder 30 quilos e ganhar uma 

nova vida”. 

Esse enunciado provoca efeitos de sentido que pairam numa prática, numa “nova” 

maneira de se conceber o modo de viver, ou seja, de uma nova “filosofia” de vida. Tal 

filosofia se inscreve no imperativo, numa moral, num jogo de verdade que encontra na saúde 

uma alternativa para se ter uma “nova vida”. É em nome dessa saúde propagada, divulgada na 

emergência dos saberes que circulam no social, que o sujeito se deixa intervir em seus modos 

de vida, em seus modos de ser, estendendo essa relação na produção também de um novo 

corpo. Um corpo que é regulado, fabricado, disciplinado e controlado a efeitos desse 

saber/poder que circulam mediante as formas de biossociabilidade, manifestando a Healthsim, 

pois, conforme (GRAWFORD, 1980, p. 381 apud ORTEGA 2005, p. 154),  

 

a saúde tornou-se não só uma preocupação; tornou-se também um valor absoluto ou 

padrão para julgar um número crescente de condutas e fenômenos sociais. [...] A boa 

vida é reduzida a um problema de saúde, da mesma maneira como a saúde se 

expande para incluir tudo o que é bom na vida  

  

“Com essa filosofia” a ser praticada, vivida no jogo do discurso com a vida, e a 

vida em discurso, a revista tece a narrativa que enreda essa história na história de um corpo, o 

corpo de Eduardo A, que sofre os efeitos dessa preocupação com a “saúde”, ao qual “ele 

resolveu perder 30 quilos e ganhar uma nova vida”. O uso dos verbos “perder” e “ganhar” 

nesse paralelismo produzem sentidos de todo um jogo marcado no corpo pela ausência de 

pesos, e qualidade de vida. 

O corpo e o ser sujeito são convidados sempre, mediante as práticas discursivas da 

revista, a se assemelhar, como se a arte do viver, da existência, dos modos de ser sujeito, 

estivessem submissos ao ser, estar do corpo. É ele, em sua aparência, em seu estado de saúde, 

que atesta a existência de um novo ser, de uma “nova vida”. Vida essa que está sempre a ser 

alcançada pelo corpo através quer seja da prática de atividades físicas, quer seja sobre 
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intervenção cirúrgica na qual incide em seu disciplinamento e controle constante aos olhos do 

saber da contemporaneidade, pois assim parece ser quando diz o enunciador 01: “Para quem é 

avesso a exercícios físicos, está muito acima do peso, tem pressão alta e começa a sentir o 

impacto da gordura nas articulações, a cirurgia de redução de estômago pode parecer uma 

saída fácil e rápida.” 

O enunciado dito acima aponta para uma série de situações em que colocam o 

corpo sob o risco por não se tratar de um corpo saudável, e em seguida apresenta uma prática 

discursiva em bastante evidência no cotidiano dos sujeitos na contemporaneidade que 

apresentam essas situações de risco à saúde do corpo, a gastroplastia (cirurgia de redução de 

estômago). Esses indícios de um corpo em risco parecem presentes ao corpo do sujeito 

Eduardo A, pois pela regularidade da construção discursiva da narrativa em seu 

desenvolvimento, começa por apresentar o antes do sujeito protagonista da história. 

Diante dessa realidade vivida pelo sujeito protagonista da narrativa, o sujeito 

enunciador 02, já antecipa de certa forma o que pensa Eduardo A, como alternativa rápida 

para essa questão: a gastroplastia, pois como diz o enunciador 01: “Foi exatamente o que 

passou pela cabeça do assistente administrativo Eduardo Acácio, de São Paulo, quando ele 

completou 34 anos”. 

Nesse enunciado, o enunciador 01, apresenta a posição social do sujeito da 

história, ao mencionar sua profissão, sua cidade, idade. Esse perfil, trata-se do perfil dos 

leitores da Men‟s Health, é esse o público ao qual se destina essa produção midiática, e  

assumindo essa posição-sujeito leitor da revista, diz enunciador 02: “Engordei muito depois 

do casamento e cheguei ao ponto de não conseguir subir escadas com meu filho no colo por 

conta das dores do joelho”. 

Ao produzir esse enunciado, o sujeito Eduardo A, se enquadra dentro das 

condições anunciadas pela revista quanto aos riscos do corpo por excesso de peso. Há então 

uma incidência estratégica da produção da revista ao abordar o sujeito nessa relação da mídia 

com a realidade, o que implica em tê-la como prática discursiva, pois há sujeitos que 

experienciam esses jogos de verdade produzidos na e pela mídia em seu cotidiano. 

É a partir de uma vivência cotidiana de um sujeito comum em conflito com seu 

físico, que a revista produz narrativas como essa, que concorrem para sua formação discursiva 

junto aos atravessamentos de discursos, o interdiscurso, que dela participa. Deste modo, 

procurando discursivizar o corpo masculino, sempre negociando com o cotidiano dos sujeitos 

e seus corpos que a revista media essa relação simbólica com o seu público alvo. É neste 

sentido, que ela constrói seus dizeres. 
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Percebemos, portanto, que essa construção acontece mediante todo um jogo 

discursivo do qual emergem algumas posições-sujeitos a ocuparem espaços estrategicamente. 

Como podemos observar no enunciado que segue: “Um dia, depois do almoço caprichado, 

Eduardo se sentiu mau e ouviu de seu colega: „Você está gordo demais‟ essa foi a chave para 

decidir emagrecer”. Partindo desse enunciado percebemos posições do sujeito enunciador 01 

– a revista que faz uso de uma voz terceira na posição de Amigo de Eduardo Acácio, o 

enunciador 02. 

Nesse jogo, a revista produz a narrativa, a partir de uma situação de mal-estar 

sofrida pelo sujeito protagonista da história com base no físico que esse apresenta. O 

enunciado “Você está gordo demais”, dito a partir de um amigo, nos mostra o forte olhar do 

outro no processo de transformação do corpo com implicações em sua subjetividade. A 

cobrança do outro na visibilidade do corpo, implica em muitos casos, a reforçar a luta travada 

pelo sujeito com ele e com seu corpo. Na narrativa em análise, “está gordo demais” se 

inscreve numa aparência não aprovada aos preceitos da atualidade. Assim, Eduardo Acácio 

por “estar gordo demais” se apresenta ao olhar do outro, do “amigo”, como portando uma 

“anomalia” uma “monstruosidade”, a partir do lugar que ele ocupa socialmente, pois essa 

monstruosidade, como colocada por Courtine (2008, p. 330): “[...] depende do olhar do outro 

que se propõe sobre ela. Não se acha tanto enraizada no corpo do outro quanto agachada no 

olhar de quem observa”. 

O olhar do outro lançado sobre o sujeito Eduardo Acácio trata-se do olhar de uma 

cultura discursivada sobre um corpo modelo a ser referência de beleza e de saúde, caso 

contrário, se o olhar lançado não vê essa imagem correspondida como a referência exigida, 

logo incide uma questão valorativa sobre o sujeito. 

Mediante esse olhar do outro lançado em estratégicas da revista a ser percebido 

pelo sujeito Eduardo, como efeito de uma valoração negativa, provoca efeitos de e para que 

esse sujeito queira cada vez mais se enquadrar nos parâmetros que regem esse olhar cultural 

ao corpo, como nos diz o enunciador 01: “foi a chave para decidir emagrecer”. 

O estímulo a partir do sentimento de culpa sentido pelo sujeito, apontado pelo 

olhar do outro, implica assim numa cobrança de mais responsabilidade dele para com seu 

corpo, foi também tomando proporcionalidade as suas ações consigo e com o seu corpo. 

Nesta perspectiva de assumir as responsabilidades de forma individual sobre o corpo, abre 

espaços para se construir uma relação de poder que tem no corpo o foco disciplinar e de 

controle, o que significa ao sujeito exercer sobre si um autocontrole, um autovigiar-se enfim 

ter no corpo fonte constante de reflexividade.  
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Não concebendo mais o corpo e a vida de Eduardo “antes”, entra em cena o 

“Plano B”, materializado com destaque, esse enunciado, sugere um segundo plano, ou seja, 

em buscar outra maneira de viver do sujeito, de viver com seu corpo, pois o possível plano A, 

discursivizado anteriormente, não correspondia à “filosofia” da saúde, do bem-estar. Posto 

frente aos preceitos, da filosofia da vida saudável, midiatizada pela Men‟s Health, o sujeito 

Eduardo Acácio, dentro desse processo discursivo, se inscreve positivamente conforme em 

seu dizer: “Como era preguiçoso procurei um especialista, em gastroplastia (a redução de 

estômago) [...] Mas quando cheguei ao consultório, o médico riu e disse que exercícios 

bastavam para resolver meu caso”. 

O enunciado que ora toma materialidade nessa matéria, a partir do enunciador 02, 

como podemos observar, manifesta uma relação de saber/poder que o envolve na condição de 

sujeito que ao tomar certa “consciência” de seu modo de vida, de refletir sobre essa força em 

si mesmo, busca ajuda em um profissional, que tem a competência de extrair a “verdade” 

sobre si, sobre seu corpo, sobre o que o aflige, e ao mesmo tempo ofertar outra, implicando 

assim em mudanças, transformação de seu corpo, de seu modo de existir. 

Assim, ao participar dessa prática discursiva, ele chega ao “consultório” e o 

“médico” que assume uma função de grande importância nesse processo, sendo de certa 

forma um “paheseasta” lhe orienta, prescreve a práticas de exercícios ao corpo, pois, 

“bastavam para resolver [...] o caso”. Esse dizer toma fortes implicações no interior da 

revista, pois entra na regularidade que ela busca exercer sobre o corpo masculino na prática 

constante de exercícios, ou intervenções cirúrgicas. Tudo isso em nome da saúde por ela 

comercializada sob efeito da biossociabilidade, e prescrita na posição sujeito assumida pelo 

médico. 

O enunciador 01 reforça os dizeres a partir do saber médico, assumida pelo sujeito 

especialista em gastroplastia, ao dizer: “Para enfrentar a cirurgia, segundo o especialista, ele 

precisaria engordar uns 30 quilos. Eduardo decidiu então que perder 30 quilos valia mais a 

pena.” A luta sobre o corpo está sempre a balizar entre aumentar ou perder peso, no caso, 

perder se faz necessário, e entra na força de vontade do sujeito como sendo o que vale “mais a 

pena”. Deste modo, o sujeito Eduardo entra no conjunto desses saberes que povoam seu 

cotidiano midiatizado sobre efeito de uma biossociabilidade que se inscreve na produção da 

Men‟s Health, no sentido de viver a “filosofia de tudo pela saúde”. 

Isso implica em todo um novo “estilo de vida” que preconiza mudanças em vários 

aspectos, inclusive em seus hábitos alimentares, pois como diz o enunciador 01: “O primeiro 

passo foi revolucionar o prato: ele, que comia em uma única refeição duas pizzas inteiras ou 
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três Big Macs, abandonou esses excessos gastronômicos, acrescentou frutas e verduras, 

fracionou a alimentação e eliminou refrigerantes, embutidos e gorduras”. 

A regulamentação sobre o corpo, a começar pela alimentação, é efeito de uma 

produção de novos saberes que circulam no campo da nutrição que em cadeia a outros campos 

desenvolve tecnologias de poder sobre o corpo masculino nessa contemporaneidade, pois o 

sujeito masculino é alvo das produções discursivas que o engendram na ordem do discurso. 

São muitos os produtos que circulam sob rótulos de diet e light para atender a essas 

exigências de mercado agenciadas por esse saber de um corpo saudável, como sendo um 

corpo sem gorduras. O investimento ao consumo de frutas cada vez mais aparece no cardápio 

oferecido pela saúde ao corpo. 

Tomando agora o enunciado: “Rumo ao sucesso” também marcado com a cor 

amarela, constrói a idéia de movimento, percurso a ser seguido pelo sujeito, pelo corpo a 

algum lugar o sucesso. Esse sucesso está nos investimentos que o sujeito deve fazer em e para 

seu corpo, com foco na chegada a um corpo perfeito, saudável, e em forma. Para isso, seu 

incentivo às práticas de atividades físicas são sugeridas pela revista, como diz o enunciador 

01: “Quando chegou à marca dos 92 quilos, Eduardo começou a investir em atividades 

físicas”. 

A falta de atividade física implica ao corpo, como aconteceu com o sujeito 

Eduardo A, no percurso da narrativa, há certas limitações impostas por problemas de aumento 

de peso, e má circulação do sangue. Deste modo a partir dos conhecimentos produzidos pelos 

jogos de verdade, o sujeito sofre as coerções desses dizeres sobre você e seu corpo, e posto 

frente a eles, busca alguma vezes sua inscrição, como diz o enunciador 02: “Não podia fazer 

isso antes para não agravar mais ainda os meus problemas nas articulações”. O sujeito 

parece conhecer diante desses saberes, e a partir daí se perceber-se como sujeito a reelaborar 

seu modo de viver, suas atividades no uso e para uso do corpo a ser alcançado em 

consonância com o corpo fabricado nessa relação midiática. 

Como nos coloca a voz da própria instituição midiática Men‟s Helath : “a corrida, 

que começou como uma tática para perder peso, se transformou em um hobby. Hoje Eduardo 

pratica musculação, corre 10 quilômetros três vezes por semana, aumenta esse percurso para 

25 quilômetros no fim de semana e disputa provas de rua.”. Com base nesse enunciado 

observamos que a prática de exercícios tem como motivação primeira para sua realização a 

obrigatoriedade que incide numa política do corpo regida por princípios da biossociabilidade 

e que como argumentação e estratégias do dizer midiático transformam-se numa questão de 
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prazer, lazer. Há toda uma matemática reguladora na prática desses cuidados com o corpo 

com foco em sua mudança, enquadramento social. Afinal, “Tudo isso pela saúde”. 

Conduzidos pelos fios discursivos que tecem a constituição do sujeito sob o tecido 

da biossociabilidade midiatizado pela Men‟s Health, no qual tudo incide numa questão de 

saúde, o sujeito Eduardo Acácio encontra-se enredado no exercício desse saber/poder, sobre 

ele e seu corpo, reelaborando seu modo de viver uma “nova vida”, a uma maneira, um estilo 

diferente, pois como nos diz, para encerrar a matéria: “Virei um escravo do bem-estar e um 

exemplo para as pessoas que convivi comigo [...] até minha esposa seguiu meu caminho”. 

No enunciado que encerra essa matéria observamos um sujeito que encontra em 

sua inserção na política do corpo agenciada pela revista e por toda uma ciranda do saber que 

circula pela biossociabilidade, um espaço para refletir sobre si e o seu corpo, procurando se 

decifrar como sujeito de desejo ressentido pela ciência a construir um novo modo de vida a 

partir de uma nova filosofia, aquela que encontra no bem estar o prazer de si. 

Deste modo, há, na incidência da revista em sua prática discursiva, uma 

subserviência do sujeito à questão da saúde com fortes implicações em seu corpo, em sua 

maneira de viver. Nesse processo de constituição de si, ele toma consciência dessa posição 

que assume, se colocando como “escravo do bem-estar”. O que implica numa servidão total 

aos preceitos do campo do saber da medicina, da saúde, enfim, da própria prática discursiva 

fabricada pela revista, que ao elaborar essa narrativa como exemplo a ser possivelmente 

seguido por seus leitores, há em seu próprio interior um exemplo de mudança de condutas, de 

vida, que vira exemplo para outras pessoas, que como diz Eduardo “que convive comigo [...] 

até a esposa seguiu meu caminho”. 

Assim, mediante toda prática ascética contemporânea dos cuidados com o corpo 

fabricada pela revista a partir de seu lugar social, o sujeito, aqui exemplificado, experienciado 

por Eduardo Acácio, apresenta modos de subjetivação, não de uma liberdade criada no 

confronto e na resistência aos mecanismos de saber/poder, mas como de um assujeitamento e 

disciplinamento, uma vez que a vontade do poder incide na vontade também do sujeito quanto 

ao seu próprio corpo como produto final dessa empreitada na contemporaneidade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Refletir sobre o papel das mídias na sociedade contemporânea significa 

reconhecer nela um grande poder de mediar a construção de realidades simbólicas. Por esse 

processo,  ela produz sentidos com base no sistema de saberes de cada época histórica, dentre 

os quais observamos a circulação de sentidos centrados no que somos, no que nos tornamos e 

no que devemos nos tornar. Dito de outro modo, como produtora de significados, a mídia 

produz sentidos sobre o sujeito contemporâneo e o produz, pois fazendo circular discursos de 

verdade sobre os modos de ser na atualidade, ela fabrica subjetividades
32

.  

Na observação do funcionamento discursivo midiático, vimos que os modos de 

subjetivação na contemporaneidade são constantemente produzidos na e pela articulação com 

as novas tecnologias que produzem avanços principalmente no campo da saúde e da estética. 

O trabalho da mídia, então, se pauta na fabricação de jogos de verdades, com fins de 

convencer aos indivíduos sobre determinados saberes necessários à produção de uma estética 

de si inserida nas práticas discursivas da atualidade, com foco nos saberes da medicina e da 

estética, fortemente influenciadas pelos avanços da indústria farmacêutica e de cosméticos ou 

pelos tratamentos estéticos oportunizados pelo avanço tecnológico. Se antes outras 

instituições como a escola, a igreja, o Estado agiam discursivamente na constituição do 

sujeito, de maneira predominante, hoje, a instituição midiática ocupa lugar de destaque nessa 

constituição, sendo protagonista na produção dos modos de ser do sujeito.  

A discursivização da mídia sobre os modos de ser do indivíduo institui uma 

prática discursiva recorrente na divulgação de novos regimes de constituição do ser sujeito, o 

que se dá de modo insistente na focalização da relação do sujeito com seu corpo, relação que 

é propagada de forma generalizada, com efeitos de uma homogeneização corporal que, 

                                                           

32 SILVA (2006) faz uma leitura do currículo escolar como produtor de significados, dentre os 

quais destaca a produção de sentidos sobre as identidades. Para ele o currículo produz e nos produz, ou seja, ele 

fabrica subjetividades. Transpomos essa reflexão para a prática discursiva midiática, por considerar que ela 

também atua desse modo.  
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entrando na ordem do discurso da medicina ou da cultura estética atual, produz o corpo 

perspectivado por essas culturas. Discursos que fazem a mídia funcionar como uma grande 

aliada aos propósitos da biossociabilidade.  

 A análise que empreendemos nesta pesquisa incidiu sobre a revista Men‟s Health 

que consideramos como um lugar ou instância de delimitação que goza de certa autonomia, 

ou seja, ela não existe na finalidade apenas de recepção das representações sociais, mas é 

também uma agenciadora na construção, articulação e hierarquização de saberes que a 

constitui como formação discursiva e possibilita a fabricação de saberes sobre os modos de 

ser sujeito masculino na atualidade.  

Observando os discursos da Men‟s Health sobre o sujeito masculino e partindo da 

instigante questão posta por Foucault (2005b) de como os sujeitos se constituem como sujeito 

de si, de como ele é capaz de, a partir das mobilidades do saber/poder, de toda uma 

genealogia que o atravessa, encontrar espaços para “[...] prestar atenção a eles próprios, a se 

decifrar, a se reconhecer e se confessar como sujeito de desejo, estabelecendo de si para 

consigo uma certa relação que lhes permite descobrir, no desejo, a verdade de seu ser [...]”. 

(FOUCAULT 2005 b, p. 11), problematizamos em nossa análise reconhecer como se realiza 

esses processos de subjetivação os quais permitem essa constituição do sujeito, aqui em 

específico o sujeito masculino a partir dos discursos sobre o corpo, tendo como foco as 

práticas discursivas presentes na Men‟s Health.  

Na análise que empreendemos, observamos que a Men‟s Health, materializa em 

sua prática discursiva modos de ser sujeito, baseados nos “esquemas que o indivíduo encontra 

na sua cultura, sua sociedade, e seu grupo social.” (FOUCAULT 2005c). Vimos que as 

práticas de si aparecem nas páginas da revista, como práticas do cotidiano dos sujeitos 

masculinos contemporâneos, imersos em uma cultura que desenha o corpo modelado pela 

ditadura da indústria da estética e pelos avanços da medicina plástica. Isso demonstra que os 

sujeitos da atualidade deixam-se compor por um discurso que determinam como deve ser sua 

relação com o corpo, sendo que o que se produz nesses discursos é um corpo normatizado 

pelas culturas aqui já referidas.  Esse processo nos lembra aquela afirmação de Foucault 

(2005b), quando se refere à constituição do sujeito moral, apontando para tal constituição com 

referência aos elementos prescritivos que constituem o código moral. Se o sujeito 

foucaultiano se constitui em uma relação frente aos elementos prescritivos que encontram em 

sua cultura, isso pode ser tomado para explicar os modos de subjetivação dos sujeitos 

masculinos frente as verdades construídas pela mídia. A análise dos enunciados da revista 

Men‟s Health, mostrou que seus discursos operam sobre o processo ascético do sujeito 
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masculino, por meio da forte influência que exerce sobre ele.  Esse mecanismo traduz a 

maneira como se dá o processo ascético e segue aquele movimento que Ortega (2005, p. 141), 

descreve, ao tratar da ascese, dizendo que ela “constitui um deslocamento de um tipo de 

subjetividade para outro tipo, a ser atingido mediante a prática ascética”, pois a Men‟s Health 

discursiviza novas verdades sobre o masculino a partir de sua relação com o corpo 

estabelecendo assim processos de subjetivação que incidem num deslocamento de um sujeito 

masculino a ser fabricado na emergência do saber da atualidade que diferentemente de outros 

tempos no qual não se importava com uso de cremes, não tinha cuidados com a pele, cabelos, 

não se submetia a cirurgias estéticas, para um tipo de masculino hoje, dito moderno, que 

inscreve nessa nova ordem do cuidado com o corpo, se preocupando mais com a beleza, saúde 

etc.  

Esse processo acontece sob efeito de todo um conjunto de práticas ascéticas 

emergentes na contemporaneidade como podemos observar discursivamente na revista. Essas 

práticas ascéticas parecem, ao longo de uma genealogia histórica da subjetivação traçadas por 

Foucault, como sendo praticamente as mesmas, porém, implicam em modos de subjetivação, 

em asceses diferentes, motivadas por objetivos diferentes, bem como por contextos históricos 

diferentes. 

Nos tempos do poder disciplinar que caracteriza a sociedade disciplinar 

cartografada por Foucault, o sujeito se constituía em um sujeito dócil, passivo, enredado por 

relações de forças de uma sociedade capitalista que, com foco na produtividade, exercia o 

poder de forma individualizante, produzindo a sujeição do corpo. Como estratégia desse 

poder que agia de forma direta sobre o corpo e com pretensões de uma vigilância constante, 

criaram-se as instituições (centros de saúde, hospitais, escolas, prisões) firmadas em 

conhecimentos voltados para o homem, o que fez emergir a criação de um dispositivo de 

poder que passou a intervir, de forma particular, na vida desse corpo-máquina, anatomia 

política. 

No percurso histórico da sociedade, tendo em vista suas modificações 

conjunturais, políticas, econômicas e sociais e com o avanço de um modelo econômico mais 

liberal que objetivava a massificação de sua ação, com foco agora voltado para o controle da 

população, o poder se recria, se desdobra em um biopoder, desenvolvendo uma maturação 

biopolítica que tem como propósito a constituição de um sujeito não mais cheio de 

obrigações, mas de um sujeito capaz de desenvolver maiores responsabilidades com a vida, 

que desenvolve maior autocontrole, enfim, um sujeito que cuida de si, cuida da vida, para não 
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morrer.  É nesse contexto de uma biopolítica que se ergue, na tessitura das relações 

saber/poder, o corpo espécie.  

Com o desenvolvimento da biotecnologia produzida como estratégias da 

biopolítica na era da globalização e com a facilidade de difusão pela mídia das descobertas 

tecnológicas, assistimos a uma acelerada sofisticação do dispositivo do biopoder na produção 

de práticas ascéticas da atualidade ou bio-ascese.  No contexto de uma bio-ascese, o que 

presenciamos é a incidência de uma forma de subjetividade que não se constitui em modos de 

resistência à norma, mas em modos de existência conformistas e egoístas, visando a procura 

da saúde e do corpo perfeito, como pudemos observar no caso, por exemplo, dos sujeitos: 

Bruno Rangel (FIGURA 31) e Eduardo Acácio (FIGURA 32) entre outros. Na bio-ascese, há 

um deslocamento das práticas ascéticas voltadas para a valorização da alma, como no 

passado, para a valorização do corpo. (cf . ORTEGA, 2005, já citado neste trabalho). 

Nas páginas da Men‟s Health a discursivização do corpo masculino, acontece 

marcada por um conjunto de enunciados que entram na ordem das orientações da medicina e 

da estética e funcionam como verdades que devem ser seguidas pelo homem contemporâneo 

no cuidado com o corpo-saúde. Assim, a prática de Fitness conforme evidenciadas pelas 

(FIGURAS 06, 11, 14 e 20), cirurgias plásticas (FIGURA 26), uso de cosméticos (FIGURA 

24), caminhada (FIGURA 22), checapes (FIGURA 05) etc. aparecem como práticas ascéticas, 

cuidados de si exercidos em tempos de pós-modernidade, implicando em bio-acese, em 

práticas que conferem novos modos de constituição para o sujeito masculino. Práticas que 

determinam uma nova relação com o corpo e consigo.   

Nossa análise das práticas discursivas da Men‟s Health mostrou que elas se 

configuravam em dispositivos de e para subjetivação, uma vez que por meio delas os 

indivíduos se reconhecem como sujeito do desejo. Deste modo, o sujeito de desejo, 

decifrando-se em sua relação com as páginas da Men‟s Health é um sujeito que, embora seja 

motivado por uma vontade ressentida pelo discurso médico científico, busca a sua verdade 

nesse processo, ao experienciar cotidianamente essas práticas que circulam na revista.  

Nossa leitura dos textos presentes nesta revista mostrou que eles provocam 

questionamentos, interdições, imperativos parecidos com aqueles aos quais se referia Foucault 

na análise da constituição do sujeito na Grécia antiga. Se lá essas estratégias tinham o papel 

de serem operadores que permitiam aos indivíduos interrogar-se sobre sua própria conduta, 

velar por ela, formá-la e conformar-se, eles próprios, como sujeitos éticos. (cf. FOUCAULT 

2005b), observamos que, no contexto da atualidade, essa construção ética não se assemelha a 

evidenciada por Foucault na Grécia antiga, pois nas modernas bio-asceses, na qual o corpo é o 
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próprio Self, não há formas alternativas, de resistência, no construto de uma espécie de 

espiritualidade, mas sim, um assujeitamento e disciplinamento a um narcisismo conformista e 

o abandono do mundo. (cf. ORTEGA 2005)  

Nesta perspectivas, os cuidados de si, imbricados aos cuidados com o corpo na 

atualidade, que se fazem presentes nesse processo constitutivo dos sujeitos em sua relação 

com a Men‟s Health, são oriundos de práticas discursivas inseridas em todo um contexto 

histórico marcado por relações de forças que se mobilizam pelas formas de biossociabilidade 

existentes na contemporaneidade. Neste sentido, inseridas nesse contexto da 

biossociabilidade, as práticas acéticas contemporâneas, materializadas no discurso sobre o 

corpo pela Men‟s Health, se desenvolvem a partir dos preceitos de uma nova moralidade a ser 

estabelecida como uma nova ordem do discurso.  

Trata-se de uma moralidade ressignificada, a partir de novos critérios, novos 

valores que incidem sobre a produção de um corpo fabricado com base na prática de uma 

saúde cada vez mais artificializada, na exigência de um bom desempenho físico, como 

observamos, por exemplo, (FIGURAS 07, 13) e de uma boa aparência (FIGURAS 01, 06, 14, 

24, 26, 31, 32). Deste modo, as práticas bio-ascéticas, inscritas nessa política do corpo, 

discursivizada pela Men‟s Health e que se produz sob os efeitos da biossociabilidade, 

materializa, nos discursos da revista, princípios moralizantes, jogos de verdade, que concorre 

para uma política de higienização e saúde tida como politicamente “correta” na pós-

modernidade. 

A busca incessante pela saúde, beleza e perenidade do corpo, vivenciada pelos 

sujeitos como, de acordo com as (FIGURAS 20, 23), constrói assim, uma inversão de valores 

morais na contemporaneidade, pois se antes, era no castigo, sacrifício do corpo, que se 

desenvolviam as tecnologias do ser, encontrando na alma, o alvo, para a salvação, gozo e 

realização plena do sujeito; hoje, é o corpo que ocupa esse lugar. É preciso cuidar do corpo, 

manter-se em constante vigilância e controle, pois ele é o sacrário da eterna juventude. É 

somente cuidando dele que se pode acreditar na longa vida.  É somente cuidando dele que se 

pode envelhecer com um corpo jovem. Esse discurso do corpo perfeito e saudável é 

insistentemente presente na Men‟s Health e mobiliza o sujeito a participar das verdades que 

são produzidas sobre o sujeito masculino contemporâneo e que são produzidas na relação 

saber-poder.  

   Observando os efeitos das novas formas de sociabilidades, vimos que, o sujeito 

não mais vive a imposição de uma moralidade oriunda de uma cultura da obrigação, do 

sacrifício, da renúncia de si mesmo, como na antiguidade ou no cristianismo primitivo, mas se 
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consolida na construção de uma moralidade regulamentada por princípios que se firmam em 

questões de mais responsabilidade e cada vez menos pela obrigatoriedade.  Com isso, não se 

vive mais a culpabilidade do desejo, mas sim, a proposta de instigá-lo, excitá-lo, vivê-lo 

intensamente cada momento. Essa correria desenfreada na satisfação do desejo  e que é 

bastante ofertada pela Men‟s Health cria espaços para se viver, pensar, somente no hoje, 

construir apenas o tempo do aqui e agora, restringindo a experiência de um eu numa 

egocentricidade presa na construção de um templo-corpo. 

Seguindo esse pensamento, ao discursivizar o corpo masculino a Men‟s Health 

produz discursos diversos, de diversos campos (Esporte, Fitness, Cirurgias plásticas, 

Cosméticos etc.), porém que se constroem com uma regularidade que é a recorrência à saúde 

que deve ser alcançada com esforços próprios, individuais. Deste modo, todos os discursos 

que atravessam o sujeito pelas estratégias de saber-poder que regulam a Men‟s Health, ao 

colocar como foco os cuidados com o corpo, sob a ótica dos cuidados médicos estéticos etc, 

contribuem com a constituição identitária desse sujeito masculino em sua bio-ascese.   Neste 

contexto, o corpo assume, diferentemente das formas clássicas do biopoder, um papel de 

destaque, ele é referência nos modos de se subjetivar na contemporaneidade que ocorre sob os 

efeitos da nova biopolítica que se manifesta com o advento da biossociabilidade. Esse é um 

momento que apresenta características bem marcantes do exercício do poder disciplinar e do 

biopoder clássico, pois agora se desenvolvem estratégias de homogeneização direcionadas ao 

individual.  

Em conseqüência disso e enredado na teia das relações saber/poder o sujeito 

masculino em sua constituição, em seu processo de subjetivação, decifra-se no desejo do 

corpo e adota modos de existência pautados cada vez mais na responsabilidade consigo, 

delineando modos de vida cada vez mais individuais e apolíticos. Nesta perspectiva as 

estratégias de poder que incidem no corpo, no sujeito, como efeito de disciplina, autocontrole, 

autogoverno, estão sempre presentes como desdobramentos necessários para que o sujeito se 

enquadre, entre na ordem do discurso do corpo perfeito, do corpo saudável. É nessa ordem 

que os discursos da Men‟s Health exigem do sujeito masculino cuidados, que inspiram força 

de vontade e mais do que tudo perseverança, pois orientam atividades diárias e que exigem 

grande esforço e disciplinamento para a conquista desse corpo. Entretanto, aqueles que não 

cumprem essas atividades, sofrem pressões do discurso moralizante que subjaz tais práticas e 

que legitimam que a brevidade da morte está no não comprometimento com a vida e este é  

necessariamente representado pelos cuidados com o corpo.  



239 

 

Esse é o momento de uma moralidade em crise, pois por um lado, há toda uma 

excitação aos prazeres instantâneos, que incide sobre o consumismo, liberação sexual, o que 

tem implicação numa enxurrada de valores e futilidades agenciadas por uma gama de 

produção discursiva da mídia; por outro lado, há uma racionalidade do tempo, em que a busca 

em se constituir como sujeito segue o percurso da perenidade do corpo.  

Com isso, ao mesmo tempo que emergem dessa ordem discursiva de uma 

moralização da saúde - healthism, as práticas bio-ascéticas, provocam sentidos ambivalentes 

de medo, insegurança aos sujeitos, preconizados pelo discurso do risco como elemento 

estruturante básico da biossociabilidade, na qual a liberdade se constitui como obediência aos 

saberes médicos científicos, regulada por prescrições fabricadas especificamente para cada 

área do conhecimento, autorizando, assim, aos especialistas sua condição de detentores de 

uma “verdade”, capaz de ajudar, amenizar tais preocupações e inseguranças, recurso bem 

utilizado pela Men‟s Health como, por exemplo, (FIGURAS 01,31, 32 e o QUADRO 01). É o 

que observa Ortega (2005) ao discorrer sobre os efeitos da biossociabilidade. 

Com base nisso, analisamos que, nessa busca pela saúde e pelo corpo perfeito e 

sempre jovem, as práticas de bio-ascese discursivizadas no interior da Men‟s Health, se 

desenvolvem convergindo-se para uma espécie de enquadramento normativo, no desejo de 

certa uniformidade corporal, provocando modos de subjetivação sob efeitos de conformismo e 

submissão a esse ideal de corpo midiatizado, bem como, nos apresenta a (FIGURA 13 e 

QUADRO 01). A Men‟s Health então cria espaços de uma identidade dos sujeitos, ofertando 

padrões de beleza, pautada nos saberes da saúde e da estética que prometem uma vida de 

qualidade, de prazer. Recorrendo aos discursos dessas áreas, a revista produz um modelo de 

sujeito com um corpo ancorado no propósito da juventude eterna. É nessa direção que ela 

apresenta um conjunto de informações/manuais que prescreve maneiras de como praticar 

exercícios, de como se alimentar bem, de como prevenir doenças, enfim, atividades e modos 

de se cuidar que possam prolongar o envelhecimento.  

O corpo toma, entre formas, cores e imagem, páginas diversas na revista Men‟s 

Health que ilustra toda sua vitalidade, potencialidade, jovialidade como bem ilustradas pelas 

(FIGURAS 01 A 32). A revista oferta assim, além dessas imagens, artigos e acessórios que 

deve compor a constituição desse corpo masculino belo e desejável. Deste modo ela desenha 

identidades corporais ao sujeito masculino, que encontra na produção de seus jogos de 

verdade sobre o corpo, modos de constituição de si com base na moralidade do culto ao 

corpo. Há, portanto, nessas espetacularização do corpo pela Men‟s Health uma variedade de 
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fórmulas, opções e maneiras de se montar o corpo desejável, o corpo saudável, o corpo 

sempre jovem, sempre na ativa, como por exemplo, (FIGURAS 01, 24).  

O corpo masculino, no jogo discursivo midiático da Men‟s Health encontra-se 

geralmente segmentado à natureza dos produtos agenciados. Deste modo ele é apresentado 

como composto de partes, as quais são suscetíveis de mudança, aperfeiçoamento. É preciso 

estar sempre moldando-o, refazendo-o, para seu enquadramento no campo social ilustrado na 

e pela revista aqui analisada.  

Nesse processo, há toda uma negociação de sentidos da revista e dos agentes 

sociais de consumo na proposta de posições a serem ocupadas pelo corpo masculino, para se 

legitimar como membro pertencente a uma sociedade que se tece pelos efeitos da 

biossociabilidade. Isso ilustra a segmentação do corpo, ou seja, há toda uma preocupação de 

atendimento as diversas partes do corpo, sem perder de vista o mirante de sua exibição e 

estimulação ao patamar de beleza, como efeito de um corpo saudável. 

A razão dessa segmentação do corpo masculino no espaço da revista se dá pelas 

especificidades de saberes que se desenvolvem sobre o corpo, o que caracteriza a presença 

constante de vários especialistas que, atuando em áreas particulares, direcionam orientações 

para os cuidados com o corpo, orientações que se dirigem para cada parte do corpo. Essa 

presença de especialistas na revista acaba por se constituir como discursos de competência, de 

verdade científica, implicando na construção de parâmetros a serem seguidos, com formas 

próprias, legítimas de e para aquisição desses estralhaçamentos do corpo no desejo de atingir 

um todo perfeito, como apontado pelas (FIGURAS 01, 13, 20 e QUADRO 01). Neste sentido, 

os dispositivos disciplinares e de controle sobre o corpo se configuram em regulamentação 

que impõe um saber, uma verdade que objetiva legitimar, naturalizar um perfil idealizado de 

corpo a ser exibido. 

A análise evidenciou que a Men‟s Health se consolida na oferta de sentidos 

condicionados por uma ordem do discurso (im)posta pelas leis do mercado e trabalha 

discursivamente, produzindo efeitos de aceitação e reconhecimento dos valores e interesses 

desse mercado de consumo.  Na exibição de corpos perfeitos, produzidos sob o regime de 

uma política obsessiva da saúde ou pelo tratamento favorecido pela biotecnologia, essa revista 

faz circular discursos sobre o corpo que influenciam o modo de se constituir como sujeito 

masculino na atualidade. Isso ocorre sob diferentes estratégias discursivas que vão desde a 

exibição de corpos trabalhados pelo exercício físico, até a inserção de argumentos de 

autoridade, quando expõe especialistas orientando os cuidados que o sujeito deve ter para 

alcançar o corpo perfeito. Esse corpo que a revista quer vender como modelo a ser seguido.  
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