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RESUMO 

  

O presente trabalho tem como objetivo analisar, tomando como base a teoria 

antropológica, o conceito de corpo e de pessoa para os alunos de Farmácia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Para isso, acompanhei o curso de Anatomia, ministrado para 

alunos do primeiro período, na faculdade de Farmácia da UFF, no segundo semestre de 2017; 

de agosto a dezembro. Procurei identificar, a partir dessa observação, quais as representações 

que esses alunos de Farmácia possuem acerca de corpo e de pessoa. Busquei também refletir 

sobre o conceito de corpo e suas nuances históricas, além de buscar noções sobre o conceito 

de pessoa para a Antropologia e identificando também as noções de Corpo biológico e de 

Corpo social. Considerei, assim, as contribuições de teóricos como Ceccarelli (2011), 

Rouchou (2008), Le Breton (2011), Foucault (1994), Marcel Mauss (1974), Corbin (2008), 

Guiddens (1992), dentre outros. A questão que norteou o presente estudo foi: Qual a 

representação social que os alunos de Farmácia da UFF possuem sobre Corpo e Pessoa? Seus 

resultados mostraram que a Antropologia pode contribuir para a compreensão de que o corpo 

que é examinado em laboratório, por alunos que o estudam, não está de todo distanciado de 

sua história, vivência e consciência como de ser humano. E pude verificar, através da 

observação e de entrevistas, que alguns alunos sentem nojo, outros agem com indiferença e 

outros demonstram algum receio de tocar nas partes humanas; os que possuem uma base 

religiosa, agem com mais reverência, mas todos reconhecem o benefício de poder estudar a 

partir de partes reais do corpo humano.  
                                                                                                                                                                                           

 

Palavras-Chave: Antropologia.  Corpo.  Pessoa. Farmácia.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
The present work aims to analyze, based on the anthropological theory, the concept of body and person for the 

Pharmacy students of the Federal University of Fluminense (UFF). For this, I followed the course of Anatomy, 

taught for students of the first period, in the faculty of Pharmacy of the UFF, in the second half of 2017; from 

August to December. I tried to identify, from this observation, what representations these Pharmacy students 

have about body and person. I also sought to reflect on the concept of body and its historical nuances, as well as 

to seek notions about the concept of person for Anthropology and also to identify the notions of the biological 

Body and the Social Body. I consider the contributions of theorists such as Ceccarelli (2011), Rouchou (2008), 

Le Breton (2011), Foucault (1994), Marcel Mauss (1974), Corbin (2008) and Guiddens (1992). The question that 

guided the present study was: What is the social representation that the Pharmacy students of the UFF have 

about Body and Person? Their results showed that Anthropology can contribute to the understanding that the 

body that is examined in the laboratory by students who study it, is not at all distanced from its history, 

experience and consciousness as of being human. And I could observe through observation and interviews that 

some students feel disgust, others act indifferently and others show some fear of touching human parts; those 

who have a religious base, act with more reverence, but all recognize the benefit of being able to study from real 

parts of the human body. 
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1 INTRODUÇÃO

 

Em sociedades relativamente tradicionais e comunitárias, o corpo é o elemento de 

representação coletiva e, através dele, cada homem é incluído no seio do grupo. Isto é, o 

corpo humano nunca pode ser encontrado num suposto estado natural. Assim, a tarefa da 

Antropologia é compreender a corporeidade enquanto estrutura simbólica, destacando as 

representações, os desempenhos e os limites que aparecem infinitamente variáveis, conforme 

as sociedades estudadas (MAUSS, 1974). 

Segundo Barbosa (2011), a visão ocidental do corpo, reflete, desde o início da história, 

um corpo pensado através de seu aspecto material e dos seus atributos tidos como naturais e 

também de atributos morais como a noção de pecado. Esse tipo de noção de corpo estabelece 

uma dualidade entre corpo e mente. Esta dualidade é originalmente distinta e pode ser até 

hierarquizada, na ideia de que a mente pode ser superior ao corpo ou vice e versa. 

Ao longo do tempo, esses modelos funcionaram como codificadores de sentido e 

promoveram mudanças no discurso acerca do corpo humano na atualidade. Com a mudança 

do ambiente e dos afetos, os sentidos construídos para o corpo vão sofrendo modificações, 

com diversificadas maneiras de tratar o corpo (DAÓLIO, 1995, apud BARBOSA, 2011). 

 O objetivo deste estudo foi analisar a representação de corpo e de pessoa para os 

alunos de farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF), a partir das contribuições da 

teoria antropológica para esse tema. Para isso, busquei refletir sobre os conceitos de Corpo e 

suas nuances históricas, identificando as noções de Corpo biológico e o Corpo social.  

O presente estudo partiu da seguinte questão: Qual a representação social que os 

alunos de Farmácia da UFF possuem sobre Corpo e a Pessoa? 

Esse estudo se justifica pelo meu fascínio pelo tema do Corpo e pela minha maior 

aproximação com a Antropologia Forense, que, no entanto, não consta da grade de disciplinas 

oferecidas na Universidade Federal Fluminense. 

Assim nasceu a necessidade de buscar contribuições dos teóricos da Antropologia, 

Sociologia, Psicologia, dentre outras áreas, que pudessem auxiliar na compreensão de como 

os Conceitos de corpo e de pessoa são vistos pelos alunos de Farmácia da UFF e como esses 

alunos, que lidam com ossos, órgãos e corpos humanos em suas aulas de Anatomia. Portanto, 

é assim que surge a questão que norteou esse trabalho.  
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A presente pesquisa, embora tenha se baseado no método etnográfico e na observação 

participante realizada para alunos do curso de farmácia da UFF e consiste, sobretudo, sobre o 

tema do corpo e da noção de pessoa.  

O trabalho foi dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo apresenta o tema dessa 

pesquisa. O segundo procura explicar o significado do título - O Estribo da Vida: Decifrando 

a Metáfora, que faz referência ao menor osso do corpo humano, o estribo, que está localizado 

no ouvido médio e que está posto como uma metáfora onde estribo é uma referência ao corpo 

como uma pequena parte de toda a vida, quando o indivíduo é inserido em um panorama 

social e biológico e enquadrado em uma dada cultura, onde o corpo biológico é apenas uma 

pequena parte da existência humana.  O terceiro capítulo apresenta reflexões sobre a noção de 

corpo e suas nuances históricas. O quarto capítulo propõe um paralelo entre as noções de 

Corpo biológico e de Corpo social e suas interlocuções. O quinto capítulo apresenta uma 

breve consideração sobre a noção de Pessoa para a Antropologia e outras Áreas de 

conhecimento como a psicologia, a sociologia, filosofia. O sexto e último capítulo apresenta 

os relatos e as representações sobre o Corpo e a Pessoa para os alunos de Farmácia da UFF.  
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2  O ESTRIBO DA VIDA: DECIFRANDO A METÁFORA 

 

A metáfora do estribo é uma referência ao corpo como uma pequena parte de toda a 

vida. Quando o indivíduo é pensado a partir de uma perspectiva antropológica e enquadrado 

em uma dada cultura, o corpo biológico é apenas uma pequena parte da existência humana. 

Dessa forma, o corpo não define o ser, a pessoa em si, nem limita sua história de vida.  

Segundo Errodibart (2014), o ouvido humano é composto por três partes, a parte 

externa, a média e a interna, com funções distintas no processo de recepção, transmissão e 

percepção do som. E o estribo é um minúsculo osso que compõe o ouvido médio, da parte 

interna, juntamente com o martelo e a bigorna, que estão envolvidos numa cavidade repleta de 

ar. 

Assim, o sistema auditivo é formado por um ouvido externo, constituído pela orelha 

ou pavilhão auditivo, o conduto auditivo e o tímpano. O tímpano é uma membrana fina e 

flexível situado no exato ponto que separa o ouvido externo e o médio; o ouvido médio, 

conforme dito acima, apresenta os três tipos de ossículos, martelo, bigorna e estribo e o 

ouvido interno é composto pela janela oval, cóclea, trompa de Eustáquio e o nervo auditivo. 

De fato, os órgãos que constituem o ouvido externo e médio são responsáveis pela 

captação e transmissão da energia sonora, por meio de vibrações mecânicas, até o ouvido 

interno, onde essas vibrações são transformadas em impulsos elétricos codificados, sendo, 

então, encaminhados ao sistema nervoso central para sua interpretação e percepção. 

Para tanto, a cadeia ossicular transmite a vibração acústica desde a membrana até a 

base do estribo, passando pelo martelo e bigorna. Basicamente, a função de tais ossículos é, 

através de uma alavanca, acoplar mecanicamente o tímpano à cóclea (caracol), triplicando a 

pressão do tímpano. Na parte interna da cavidade do tímpano, existem as janelas oval e 

redonda, que são as aberturas do caracol. As áreas de tais janelas são da ordem de 3, 2 e 2 

mm2 respectivamente. A janela redonda é fechada por uma membrana e a oval é fechada pelo 

pé do estribo (ERROBIDART, 2014).  

Ressalta-se ainda o que considera Rui (2007, p. 7), que ouvir é uns dos cinco sentidos 

humanos e para que isso ocorra, depende de estarem acontecendo diversos eventos, como:  

Um som audível deve ser produzido, deve haver um meio para que esse som se 

propague e atinja o seu aparelho auditivo, este deve funcionar e transmitir as 

informações do som (frequência, amplitude, timbre) para o nervo auditivo. Este 

último, por sua vez, deve conduzir tais informações, via células auditivas, para o 

encéfalo que interpretará o som. É um longo caminho que perpassa muitos 

fenômenos físicos. 
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De fato, o som é uma onda que faz os corpos vibrarem e assim ser transmitida em 

forma de propagação ondulatória que o ouvido humano seja capaz de captar e o cérebro 

interpretar, dando-lhe sentido. 

Rui (2007) enfatiza que a participação do ouvido médio começa quando as ondas 

sonoras atingem o tímpano fazendo-o vibrar, e termina quando o estribo pressiona a janela 

oval, já no ouvido interno. E para que as vibrações das ondas sonoras atinjam de maneira 

eficiente o ouvido interno, estimulando o órgão de Corti, o som é amplificado ainda no 

ouvido médio por um conjunto de ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo. 

Além disso, o ouvido interno está preenchido completamente por líquidos (a perilinfa 

e a endolinfa) e não por ar, havendo a necessidade de uma pressão maior para fazer vibrar um 

líquido do que para fazer vibrar o ar e são os ossículos os responsáveis por tal amplificação. 

Assim, os ossículos funcionam como alavancas e intensificam a força na janela oval e a área 

da janela oval é muito menor que a área do tímpano.  

O estribo tem, aproximadamente, o diâmetro de um grão de arroz (2 mm), conforme 

Rui (2007) e sua área é 25 vezes menor do que a área do tímpano, por isso, a  pressão que o 

estribo faz sobre a janela oval é aproximadamente 25 vezes maior que a pressão que o 

tímpano faz sobre o martelo; isso explica o fato dos ossículos amplificarem os sons. 

De fato, o estribo é o menor osso e a articulação entre o estribo e a bigorna é a menor 

articulação do corpo humano e ele é de tal modo importante que, se rompido, não é possível 

ser reconstituído naturalmente, porque no local é criada uma calosidade que impede a 

audição. A perda do estribo exige cirurgia delicada a fim de recolocá-lo no lugar ou colocar 

uma prótese à base de policarbonato (teflon) - um osso artificial desse material, que é neutro 

para o corpo humano. Além disso, a otosclerose é uma doença que afeta o ouvido médio que 

fixa ou prende o estribo, impedindo as vibrações sonoras de chegarem ate a cóclea. 

Lee (2010, p. 21) descreve o estribo em sua formação: 

 

Com quatro semanas e meia, as células mesenquimais do segundo arco se 

condensam para formar o blastema. O VII nervo divide o blastema em estribo, inter-

hialino e lateral hialino. Durante a sétima semana, o anel do estribo emerge ao redor 

da artéria estapédica. A lâmina estapediana, que é do mesênquima ótico, aparece 

para tornar-se a base do estribo e o ligamento anular. Com oito semanas e meia, terá 

sido formada a articulação incudoestapediana. O inter-hialino transforma-se em 

músculo e tendão do estapédio; o lateral hialino torna-se a parede posterior da orelha 

média. Juntamente com a cápsula ótica, o lateral hialino torna-se também o processo 

piramidal e o canal facial. (...) Durante a décima semana, o estribo modifica seu 

formato de anel para o formato de um estribo. No decorrer da décima nona semana, 

começa a ossificação a partir da superfície obturadora da base estapedial, a qual se 

completa por volta da vigésima oitava semana, exceto para a superfície vestibular 

para a base do estribo, que continua sendo cartilaginosa por toda a vida adulta. Por 

ocasião do nascimento, o estribo possui tamanho e formato adultos. 
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Apesar dos termos médicos utilizados pelo autor, pode-se compreender que o estribo 

desenvolve-se bem cedo no ser humano, já no período gestacional, e por ocasião do 

nascimento, já está formado em seu tamanho e formato adulto.  

De fato, o estribo é uma pequena parte do corpo, assim como o corpo é uma parte da 

vida humana; mas estão inseridos na pessoa desse corpo diversos contextos, que não apenas o 

biológico, como o social, cultural, econômico, religioso, dentre outros. 

Assim, o corpo físico ou biológico e a corporeidade são aspectos que não limitam a 

existência do indivíduo, pois existe nele uma amplitude do ser, como sua história de vida, 

seus sentimentos, consciência e formas de ver a vida, que não estão restritos à parte concreta 

chamada “corpo”. Desse modo, indivíduo e corpo coexistem, articulados no mundo, 

conectando os aspectos subjetivo e concreto/material do ser humano. 

Barbosa (2011) enfatiza que o conceito de corpo faz referência à questão da natureza e 

da cultura, com abertura a vários posicionamentos teóricos, filosóficos e antropológicos e não 

apenas como um componente orgânico. 

 

Na sua subjectividade, está sempre a produzir sentidos que representam a sua 

cultura, desejos, afectos, emoções, enfim, o seu mundo simbólico. De facto, como 

qualquer outra realidade do mundo, o corpo é socialmente construído. Está dentro da 

vida quotidiana, nas relações, é um meio de comunicação, pois através de signos 

ligados à linguagem, gestos, roupas, instituições às quais pertencemos permite a 

nossa comunicação com o outro (BARBOSA, 2011, p.32). 

 

 

 Logo, não há sociedade que não produza algum tipo de corpo, promovendo 

transformações, de alguma forma, que demonstrem a inserção do individuo no grupo social. 

Daí o entendimento do corpo como um signo, reproduzindo e representando a estrutura social 

a que pertence. 

Assim, o ciclo de vida chega ao seu fim quando se morre e o estribo, partícula tão 

importante na funcionalidade do corpo, passa a ser mais uma peça observável, apenas mais 

um estribo da vida, juntamente com outros ossos, fragmentos de pele e diversas partes 

igualmente examinadas nas aulas de anatomia, mas destituídas, ao serem tocadas com um 

olhar apenas biológico/fisiológico, de um significado maior sobre aquela vida a qual 

pertenceram. 
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3 O CORPO E SUAS NUANCES HISTÓRICAS  

 

Dentre todos os assuntos abordados pela Antropologia, o tema corpo e suas 

ramificações, compreendem as construções e as representações que cada sociedade faz de 

seus corpos. Em sociedades relativamente tradicionais e comunitárias, o corpo é um 

elemento de ligação entre o indivíduo e a sociedade e, através dele, cada homem é incluído 

no seio do grupo. Isto é, o corpo humano nunca pode ser encontrado num suposto estado 

natural. O corpo é sempre social, pois existe como resultado de representações coletivas. 

Assim, a tarefa da Antropologia é compreender a corporeidade enquanto estrutura 

simbólica, destacando assim as representações, os desempenhos e os limites que aparecem 

infinitamente variáveis, conforme as sociedades estudadas. Segundo Mauss (1974, p. 211): 

 

Eu digo as técnicas do corpo, porque se pode fazer a teoria da técnica do corpo a 

partir de um estudo, de uma exposição, de uma descrição pura e simples das técnicas 

do corpo. Entendo por essa expressão as maneiras pelas quais os homens, de 

sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo. Em 

todo caso, convém proceder do concreto ao abstrato, não inversamente. 

 

 

Dessa forma, o autor explica que, acerca das técnicas do corpo, toda técnica tem sua 

especificidade e que, para uma ciência ter êxito, precisa fazer suas investigações a partir do 

desconhecido e nunca no sentido do concreto. 

Quando consideramos a visão ocidental do corpo, percebemos, desde o início da 

história, que o corpo é pensado a partir do seu aspecto material, considerado, assim, como um 

substrato natural, e fisiológico. Mas o corpo também contém aspectos morais que ficam 

evidentes, por exemplo, na noção judaico-cristã de pecado. Essa concepção do corpo 

estabelece uma dualidade entre corpo e mente. Esta dualidade pode ser até hierarquizada na 

ideia de que a mente pode ser superior ao corpo ou vice e versa.  

Segundo Barbosa (2011), a história do corpo humano é a história da civilização, pois 

sociedade e cultura atuam sobre o corpo, determinando-o e ditando suas especificidades, 

diferenciando-o e criando seus próprios parâmetros. Dessa forma, alguns atributos são 

priorizados em detrimento de outros e surgem “os padrões de beleza, de sensualidade, de 

saúde, de postura, que dão referências aos indivíduos para se construírem como homens e 

como mulheres” (Barbosa, 2011, p. 24). 

Assim, ao longo do tempo, esses modelos funcionaram como formas de codificadores 

de sentido e promoveram mudanças no discurso acerca do corpo humano na atualidade. Com 

a mudança do ambiente e dos afetos, os sentidos construídos para o corpo vão sofrendo 

modificações, com diversificadas maneiras de tratar o corpo. Conforme Daólio (1995, apud 
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BARBOSA, 2011, p. 24): “No corpo estão inscritas todas as regras, todas as normas e todos 

os valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contacto primário do indivíduo 

com o ambiente que o cerca”. 

Além disso, esse modo de apropriação do corpo é recente na Cultura Ocidental, pois 

ele era tido como intocável, inquestionável e inescrutável, segundo Cecarelli (2011), havendo 

profunda ojeriza e aversão ao prazer do corpo.. Essa visão mais pessimista tem origem na 

Antiguidade, por motivos religiosos e médicos. 

Assim, Pitágoras considerava as relações sexuais como prejudiciais, a não ser quando 

exercidas em menor quantidade e no inverno. Hipócrates considerava que o sêmem, energia 

para o corpo, deveria ser mantido nele, pois sua perda poderia antecipar a morte. O ato sexual, 

então, só era justificado para a procriação (RANKE-HEINEMANN, 1996, apud 

CECARELLI, 2011). 

Essas ideias também estão presentes no pensamento religioso e foram tomadas como 

revelações divinas, o que o autor nomeia como somatofobia ocidental. Assim, o corpo, suas 

doenças e seus humores pareciam enigmáticos e inexplicáveis por muitos séculos, sofrendo 

influências religiosas em sua apreensão e explicação de mazelas que o afetavam.  

Nesse contexto, as doenças no corpo eram consideradas castigo, resultado do pecado e 

como ausência de santidade. Os santos da igreja católica e a intervenção divina poderiam 

trazer a cura ao corpo; a evocação de semi-deuses da Roma pagã era efetuada para que fossem 

alcançados milagres.  

Para Ceccarelli (2011), o apogeu da somatofobia no Ocidente é expresso na separação 

corpo/alma ou corpo espírito, dualismo que resultou em oposição corpo/alma. Assim, o 

espírito era visto como algo sublime e divino, mas encarnado em um corpo que era sede de 

prazeres ilícitos. 

Isso também implica as noções de bem e de mal; assim, o espírito é bom e o corpo é 

mal. O espírito é puro e leva ao bem e o corpo expressa a fraqueza humana, sua impureza, 

algo inferior, desprezível e que, como instrumento do pecado, precisa ser subjulgado e 

dominado pelo espírito. 

Vainfas (1992, apud CECCARELLI, 2011) menciona que a penitência e a ascese eram 

infringidas ao corpo a fim de dominá-lo e fortificá-lo para futuras tentações.  Isso porque o 

corpo e suas tentações impediam a ascese da alma e a virgindade passa a ser exaltada e 

defendida. 
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Assim, o pecado é considerado da ordem da sexualidade e o desejo sexual estava 

impossibilitado de unir-se à atividade reprodutora, visto que a sexualidade era tida como 

apenas corporal, não possuindo nada de psíquico. 

Ceccarelli (2011) menciona que o corpo só começa a ser reabilitado na virada do 

Quatrocento para o Cinquecento, quando surge o corpo moderno, singularizado em sua 

anatomia e com atributos separados, de aspectos imaginários ou forças ocultas.  

 De fato, o corpo na Grécia Antiga era idealizado, com sua imagem atraente como 

referencial da existência e dos ideais estéticos dessa civilização. A idealização era radical, 

posto que o corpo fosse treinado e a produção se dava até seu aperfeiçoamento.  

Dessa forma, segundo Cassimiro (2012), filósofos como Sócrates (470 a 399 a.C.), 

Platão (427 a 347) e Aristóteles (384 a 322 a.C.), que viveram na sociedade grega antiga,  

contribuíram para a sistematização do pensamento ocidental, com a visão de corpo que se 

tornou um legado do homem grego.  

Sócrates apresentava uma visão integral de homem, defendendo como relevante tanto 

o corpo quanto a alma para o processo de interação do homem com o mundo, enquanto Platão 

possuía uma visão mais dicotômica, onde o corpo cumpria a função de prisão para a alma. 

Dessa forma, numa visão metafísica, Platão postula a ideia de que, nas dualidades que 

tendem a ser subordinadas, a segunda parte acaba anulando a primeira. Já Sócrates tem um 

pensamento totalmente oposto ao de Platão, onde os problemas metafísicos apresentados por 

ele tendem a seguir uma linha de que o corpo não pertence ao homem, mas é aquilo que serve 

de seu corpo, sua alma ou seu psyché.  

Sócrates separa a psyché como o lado racional que enriquece toda a capacidade do 

homem em seu aspecto cognitivo, entendendo este como superior ao aspecto emocional e 

acrescenta que corpo e alma estão ligados. Ambos os autores seguem a linha de pensamento 

de que a capacidade intelectual do homem transcende o saber sensível; as ideias são 

aprisionadas pelo campo dos sentidos e a alma está como principal enganadora e geradora de 

confusão.  

 Por outro lado, conforme Laterza (2011), se antes de Sócrates a reflexão grega era a 

partir do devir das coisas, Sócrates apresenta uma nova questão – o valor do conhecimento 

humano, que é caminho para se chegar à virtude, mas que não deixa de ser um saber. 

De fato, o pensamento de Aristóteles aproximava-se mais das ideias de Sócrates que 

das de Platão, pois entendiam que as ações humanas se davam de forma conjunta - corpo e 

alma em contínua realização. E essas abordagens desses filósofos embasaram o entendimento 

acerca das diversas concepções de corpo da sociedade ocidental, contribuindo para uma maior 
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compreensão de como o corpo adquiriu dimensões relevantes na construção social, histórica e 

cultural. 

Segundo Barbosa (2011) a imagem idealizada, perseguida e produzida no corpo à 

custa de exercícios e meditação, refere-se ao conceito de cidadão, cujo corpo era considerado 

como um elemento digno de glorificação e de interesse do Estado. Dessa forma, o corpo nu 

era objeto de admiração, visto que sua expressão e exibição denotavam saúde, pela qual ele 

era valorizado, além de capacidade atlética e fertilidade.  

Para os gregos, cada idade tinha a sua própria beleza e o estético, o físico e o 

intelecto faziam parte de uma busca para a perfeição, sendo que o corpo belo era tão 

importante quanto uma mente brilhante. A moral quanto ao corpo e ao sexo não era 

rigidamente organizada e autoritária, apenas estabelecia algumas normas de conduta 

para evitar os excessos, que significavam a falta de controle do indivíduo sobre si 

mesmo, prescrevendo o “bom uso” dos prazeres (bebida, comida, sexo) (ROSÁRIO, 

2006, p. 21, apud BARBOSA, 2011). 

 

 

Com efeito, os gregos admiravam a beleza de um corpo saudável, mas os prazeres 

eram apenas para o sexo masculino, para os homens livres, excluindo os escravos e as 

mulheres, sendo que a estas cabia a obediência, fidelidade a pais e maridos e a reprodução. 

Além disso, Barbosa (2011) afirma que as mulheres estavam excluídas da concepção 

de corpo perfeito, sendo esta apenas para o masculino. Aos homens era permitido, como 

práticas naturais, a bigamia, a homossexualidade e andarem nus, no ginásio e, na cidade, com 

vestes soltas; enquanto que aos corpos femininos eram impostos o uso de roupas em casa e na 

saída à rua. 

O corpo saudável era esculpido, trabalhado e modelado nos ginásios, sendo expostos 

nos Jogos Olímpicos como prova da criatividade dos deuses. Os gregos não tinham pudor 

físico, visto que o corpo era para ser “exibido, adestrado, treinado, perfumado e referenciado, 

pronto a arrancar olhares de admiração e inveja dos demais mortais” (Ibid., p. 25). 

Apesar disso, não se tratava de um narcisismo ou paixão por si mesmo, mas a questão 

é que os corpos não eram unicamente para exibição, mas também instrumentos para o 

combate. Para os deuses, na natureza, tudo era luta e havia obstáculos a serem transpostos; 

“As corridas, os saltos, os halteres, os discos, os dardos, os carros, eram as provas que as 

divindades exigiam deles para que se mostrassem dignos de terem sido premiados” 

(BARBOSA, 2011, p. 25). 

Essa era a forma idealizada de se viver e pensar o corpo, bem como a forma de se estar 

e os princípios que norteavam e eram fundamentais para o funcionamento da sociedade  

helênica. Quanto a esse aspecto, Foucault (1994) ressalta que, nos séculos I e II, a ênfase da 
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Filosofia, como atualmente ocorre na sociedade ocidental, era que os indivíduos se cuidassem, 

a fim de conquistar vida plena. As advertências não eram apenas para o corpo, mas também 

para a alma, com a recomendação de leituras, meditações, regimes rigorosos de atividades 

físicas e dietas. Daí resultou, no mundo helenístico e romano, um individualismo, com as 

pessoas voltando-se unicamente para seus interesses, que Foucault denomina de cultura de si, 

onde a valorização era para as regras de condutas pessoais, maior independência dos outros e 

busca dos próprios interesses. 

O pensamento platônico e socrático continuou durante a Idade Média, fundamentado 

no momento em que a Igreja Católica se apropriou dos conceitos e imprimiu neles sua marca, 

ligando o corpo ao pecado, à tentação e estabelecendo uma relação direta entre corpo e 

sexualidade (SOUZA, 2014). 

Assim, o homem era obrigado a controlar seus impulsos e desejos carnais através de 

obrigações religiosas como o autoflagelo, autopunição, torturas e até mesmo a castração dos 

órgãos era válida para conter os desejos. A sociedade vivia com medo do próprio corpo, de 

modo que fazia todo o possível para manter todo o tipo de desejo escondido. O corpo era visto 

como algo sagrado e deveria ser tratado com respeito e moderação, de acordo com as regras 

morais implementadas pela Igreja e ratificadas por ela como leis de Deus. 

Devido a isso, Descartes (2002, [1950]) questiona a igreja e seus valores, propondo a 

ciência e o racionalismo como uma forma de explicação para todos os fenômenos, abrindo o  

questionamento permitindo a questão sobre corpo matéria/espírito. Para ele essa divisão é 

fundamental e natural, pois estava preocupado em entender essa dualidade. Essas ideias 

retomam os estudos gregos e evidenciam uma grande semelhança do pensamento cartesiano 

de Platão. 

E Descartes ([1950], 2002) torna evidente a superioridade da alma em relação ao 

corpo, devido à razão, não para desprezar o corpo, sem o qual a alma não existiria, pois ela só 

tem sentido unida ao corpo. De igual forma, a união corpo/alma não aniquila a especificidade 

de cada um, nem tão pouco produz substância diferente. Assim, ele considera, em relação ao 

corpo: “[...] considerarão esse corpo como uma máquina que, tendo sido feita pelas mãos de 

Deus, é incomparavelmente mais ordenada, e tem em si movimentos mais admiráveis do que 

todas as que possam ser inventadas pelos homens [...]” (Descartes, [1950], 2002, p. 121). (p. 

121). 

Apesar disso, a ideia de Descartes de comparar o corpo a uma máquina pode trazer um 

pensamento negativo, de descarte no caso de tornar-se velho ou apresentar algum defeito, 

conforme acontece nas fábricas, mas o autor admite a união entre o corpo e a alma e a 
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impossibilidade de um sem o outro e acrescenta que o corpo é mostrado como uma máquina 

organizada e o corpo concebido como pensamento, um complementando o outro.  

Além disso, a Idade Média trouxe a ideia do adoecimento do corpo por conta do 

pecado, abalada que foi por grandes epidemias que trouxeram muita devastação e que deram 

às doenças uma representação mais espiritual que carnal.  

Seguindo os pensamentos de Descartes sobre a conscientização do corpo através da 

ciência e do racionalismo, o Renascimento trouxe o ideal de que cada indivíduo poderia ser 

observador, pensador e entender os fenômenos naturais sem ter o divino como explicação.  

A racionalidade moderna não foi imediata, mas foi lentamente construída e implantada 

apoiado pelo Renascimento; o homem quase não possuía o domínio da consciência e a partir 

de Descartes, com a ontologia e a epistemologia, estabelece um percurso de que o 

conhecimento poderia ser viável sem que pudesse cair no viés dos sentidos. 

 

[…] o sentido da vista não nos assegura menos a verdade de seus objetos do que os 

do olfato ou da audição; ao passo que, nem nossa imaginação nem nossos sentidos 

poderiam jamais nos assegurar de coisa alguma, caso nosso entendimento não 

interviesse (DESCARTES, [1950], 2002, p. 106). 

 

A Modernidade Ocidental traz a concepção da marcante dualidade corpo/mente e esse 

pensamento difere daquele das sociedades ditas tradicionais, que não postulavam a separação 

entre a pessoa e o corpo. Existem várias formas de se pensar o corpo, de acordo com as 

diversas concepções sociais e culturais. O individualismo marcante do pensamento ocidental 

moderno e a procura de maior qualidade de vida levam o corpo a ser uma porta de entrada 

para estudos e para a compreensão humana, com seu comportamento e suas inter-relações. 

De fato, Le Breton (2011) evidencia que várias concepções de corpo foram se 

formando, constituindo uma verdadeira polissemia corporal, que se deve ao acentuado 

individualismo, com um afrouxamento dos vínculos entre as pessoas e onde se valoriza uma 

oposição entre vida privada e vida pública. Além disso, observa-se também o surgimento de 

um saber racional positivo e laico sobre a natureza. 

Isso resulta em estudar o corpo como uma realidade em si mesmo, dissociado do 

homem e distanciado das tradições populares e locais, o que cedeu espaço para a medicina, 

como um saber oficial sobre o corpo. E Le Breton (2011) destaca os anos de 1960 como um 

momento importante no desenvolvimento de um novo imaginário ocidental sobre o corpo, 

com discursos e práticas reforçados pela Mídia. 
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Assim, o corpo passa a ser um lugar do bem-estar, do bem-parecer ou da paixão pelo 

esforço ou risco, com predomínio de uma cisão na representação do corpo entre o saber 

popular e cultura erudita, principalmente de natureza biomédica. 

Nessas representações, estão presentes as visões de gênero e de categorias sociais que, 

por vezes, se aproximam ou se afastam. Dessa forma, Le Breton (2011) considera que os 

signos corporais tradicionalmente atribuídos ao masculino e ao feminino não apenas 

coexistem em separado, mas também se deslocam de um gênero para outro. E as categorias 

sociais apresentam uma visão simbólica sobre o corpo para alguns segmentos e outros 

valorizam mais a força e a resistência do que a forma e o bem-parecer. Além disso, o saber 

biomédico, compreendido como uma representação oficial do corpo humano atual, separa o 

sujeito de seu corpo em nome de uma eficácia médica. 

Enfim, os corpos, ainda que constituídos biologicamente, são também modelados 

culturalmente e construídos socialmente e historicamente com distintos significados, 

conforme os espaços sociais e as épocas em que estiverem inseridos. 
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4 O CORPO BIOLÓGICO E O CORPO SOCIAL: INTERLOCUÇÕES 

 

Ao longo da história, o corpo tem sido alvo de muitas construções e práticas, além de 

objeto de vários saberes, nos campos das ciências políticas e humanas, dentre outras 

ciências. São produções realizadas sobre os corpos como corpo natural, mistificado e 

sujeitado conforme a época e o espaço geográfico. 

A partir dessa perspectiva, Silva (2001) menciona que o corpo passa a ser considerado 

um instrumento útil ao capital, na sociedade capitalista do século XIX, retratado como uma 

das principais forças produtivas para o trabalho. Com efeito, a busca desenfreada pelo 

capital através da industrialização do século XIX trouxe grande miséria e graves problemas 

de saúde e o proletariado vivia sujeito ao abandono nas fábricas e minas e à mercê de 

constantes epidemias e mortes. 

A noção de corpo como substrato biológico, de acordo com a visão ocidental, 

pressopõe que o corpo se origina no ato da concepção, mas, antes mesmo de seu 

nascimento, sofre influências do meio social, constituindo-se, assim, como um corpo social 

resultado de representações sociais e coletivas, visto que todo indivíduo faz parte de uma 

cultura. 

Dessa forma, conforme Baumam (2001) o corpo foi moldado ao longo do tempo. Para 

a sociedade industrial, o corpo do trabalho e o corpo consumidor. São visões do corpo bem 

atuais, difundidas em discursos sobre a saúde que reforçam a ideia de um corpo saudável, 

estereotipado e midiático. Esse é um corpo que serve ao “advento da modernidade fluída” 

(Bauman, 2001, p.15). 

De fato, a Mídia influencia a representação do corpo e Baumam (2008) propõe que o 

corpo está voltado para a inserção na lógica da sociedade líquida, visto que a cultura 

midiática é um aspecto marcante da contemporaneidade, favorecendo uma sintonização da 

aparência com a moda do momento. 

Também Biscaro (2016), acerca do corpo, considera que suas diversas representações 

correspondem às diferentes formas de controle, refinamento e transformações como padrão 

para se alcançar sucesso. Essas representações estão ligadas a uma ilusão de bem-estar. 

Quanto a isso, Garcia (2005) acrescenta que “um corpo lançado na mídia, sobretudo na 

mídia especializada em famosos, é considerado um produto venal” (Garcia, 2005, p. 72). 

De fato, o discurso midiático sustenta a noção de corpo que seja parâmetro para o 

consumo e revela a nova ordem da cultura da aparência física evidenciada nesse século, 

onde o corpo bonito é o corpo forte, torneado, magro e perfeito. 
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Rouchou (2008) enfatiza que o corpo é uma construção simbólica e não uma realidade 

em si, finita e natural e admite que a questão do corpo é antiga e fomentou reflexões de 

diversos autores como Marx, Engels, Nietzsche, George Simmel e Mauss, dentre outros, 

que enfatizam a dimensão social de sentimentos e gostos, incluindo a gestualidade humana 

como fato social e cultural e não apenas de natureza biológica e congênita, que era imposta 

de forma determinante ao indivíduo. 

Formas de usar e representar o corpo são citadas por Rouchou (2008), como as 

saudações diversas, que incluem o aperto de mão, abraços, beijos (no rosto ou na boca), 

etc. De igual forma, os sentimentos e emoções são inseridos no corpo através de gestos, 

posturas e que não são tão espontâneos, íntimos ou naturais quanto parecem. 

Mauss (1974) refere-se a suposta inocência desses gestos, demonstrando que existem 

sentimentos enraizados em normas coletivas com significados ritualmente organizados. E o 

mundo pode ser decifrado, de uma cultura para outra, entre gêneros e classes distintas, de 

diferentes maneiras; isso porque cada grupo elabora e constrói seu repertório sensorial 

próprio, conforme sua sensibilidade e história de vida. 

Outro autor que se debruça sobre o tema corpo é Michel de Certeau, citado por 

Rouchou (2008), que afirma que cada cultura tem o seu corpo, lembrando que igualmente 

ao acervo linguístico, o corpo também é constituído por um sistema codificado 

culturamente. 

Ressalta-se também a importância de se indagar sobre os limites do corpo, refletindo 

sobre até onde ele pode chegar, bem como as formas de percebê-lo, pensá-lo e também o 

desenvolvimento dos sentidos. Tamanha reflexão vai se defrontar com uma questão central 

que é o conflito entre controle e norma e as pulsões e desejos. 

De fato, conforme notou Rouchou (2008), o corpo possibilita ao ser humano marcar 

sua presença no mundo, visto que, por seu intermédio, podem ser expressas sensações, 

emoções, sentimentos e também através dele se dá o estabelecimento de relações com os 

outros, com o mundo e com a cultura. Assim, o corpo é entendido como signo do indivíduo 

e de sua diferença, possibilitando o bem-estar e o prazer, mas também a enfermidade, o 

envelhecimento e a morte. 

De igual forma, Alain Corbin (2008) debruçou-se em desvendar o entendimento da 

cultura acerca do corpo, desde a Renascença até o século XX, que passou por profundas 

mutações, metamorfoses e transformações, em função do tempo e da cultura. Surge o corpo 

moderno, onde a Física se impõe com sua lei de causa e efeito. O corpo passa a ser 
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reconhecido como belo e carnal, como visto anteriormente, e é nesse momento que se dá o 

embate entre as ideias científicas e os saberes tradicionais.  

Logo, novas representações surgem no cenário que apresenta uma ciência do sexo, 

onde o corpo expressa uma realidade social que traz à tona questões como 

homossexualismo, perversões, o imaginário erótico colonial, dentre outras, que, em seu 

bojo, redundam em ameaça venérea, doenças hereditárias e a ideia de que o prazer pode 

redundar em morte (CORBIN, 2008). 

Vale notar também o que, como observa Prado Filho (2008), o corpo, considerado a 

partir de uma perspectiva histórico política, não é nunca algo natural, reduzido a um objeto 

das ciências médicas e que está instalado e naturalizado nos domínios do conhecimento. 

Dessa forma, esse autor entende que o corpo não tem nada de natural e que esse paradigma 

deve ser quebrado.  

 

O corpo, este volume concreto, não tem nada de natural – em rigor, não existe 

“corpo natural”, espontâneo e livre, “pura potência”, anterior a qualquer trabalho da 

cultura – ele é sempre resultado de investimentos de poder e de enunciações por 

saberes: sua própria “natureza” é construída (PRADO FILHO, 2008, p. 116). 

 

 

 

Assim, o corpo é colocado culturalmente como um objeto da biologia e medicina, as 

ciências consideradas como especializadas no conhecimento e intervenção de sua forma, 

funcionamento e movimento, ou seja, sua natureza. E apesar de, ao longo da história, essas 

ciências serem as que monopolizaram o conhecimento acerca do corpo, tido como corpo 

biológico, outras também têm o corpo como objetos de seus saberes, como a educação, 

sociologia, psicologia, economia e outras mais, que abordam o corpo a partir do seu aspecto 

social, referindo-se à noção de corpo como “corpo social”. 

Prado Filho (2008) adverte que a modernidade desenvolveu um saber e uma 

tecnologia complexos de produção de corpos e enfatiza que pensar o corpo a partir de uma 

visão histórico-política é tomá-lo não no que teria de natural, mas na forma como é produzido.  

Embora o corpo biológico, local de processos fisiológicos, sede onde se alojam as 

doenças, seja o objeto tradicional da medicina, importa para esse estudo saber acerca da 

produção histórica sobre esse corpo, em seu sentido social, político e econômico, como alvo 

da estética contemporânea e em sentido da própria existência humana. 

Assim, para Fonseca (2008), importa redefinir os traços da modernidade em sua 

proposição sobre sujeito e objeto, numa articulação entre a epistemologia e a ontologia, 

restando a superação do corpo como objeto e a constatação de que não pode mais ser 
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concebido como um corpo mecânico, descrito matematicamente como uma máquina, mas ele 

sinaliza para sua faculdade de sede de informações que decifram sua própria vivência. 

Dessa forma, a biologia passa a formatar, a partir de suas pressuposições, as relações, 

os comportamentos e as ações dos indivíduos, bem como seu humor, desejos, condutas e 

personalidades. O corpo biológico, como um feixe de informações, servindo de lente para 

designar o humano; corpo transformado em dados, que não mais o corpo orgânico, material. 

A Antropologia concebe a questão do corpo investigando suas variadas facetas, como 

o corpo presente nas relações sociais e nas sociedades, o corpo e suas diversas aptidões; o 

corpo nas instituições, nas culturas, e até mesmo o corpo enquanto objeto. 

Segundo Csordas (2008, p. 363), o paradigma da corporeidade é capaz de revelar 

especificidades da cultura: 

 

Com o reconhecimento de que a diferença não é simplesmente uma cobertura 

cultural sobre um substrato biológico, nosso argumento vai além da afirmação 

prosaica de que cultura e biologia determinam mutuamente a experiência da 

enfermidade, rumo a uma descrição de base fenomenológica tanto da biologia como 

da cultura.  

 

 

 Csordas (2008, p. 105) cita que, para Merleau-Ponty, o corpo é “um contexto em 

relação ao mundo e a consciência é o corpo se projetando no mundo” e para Bourdieu (1930, 

apud Csordas, 2008), o corpo socialmente informado é o “princípio gerador e unificador de 

todas as práticas e a consciência é uma forma de cálculo estratégico fundido com um sistema 

de potencialidades objetivas”. 

Acerca da cultura, Almeida (2004) cita que, para o antropólogo Michael Jackson 

(1989), essa não é uma ideia de algo superorgânico, mas evidencia que a subjetividade está 

localizada no corpo e, assim, posiciona-se contrário à posição simbolista, afirmando que o 

corpo não se limita a refletir a sociedade. O corpo é local de disputa por novas identidades 

pessoais ou a preservação de identidades históricas ou a apropriação de recontextualizações 

locais de tendências globais. 

 De fato, a questão do corpo constitui-se em um desafio para o momento histórico que 

apela a uma política da vida, (Giddens, 1992), que é uma política que promove a autonomia 

do sujeito com relação ao seu projeto de vida e ao estilo que escolheu para si através da 

reflexividade. Assim, essa decisão do sujeito seria fruto de sua liberdade de escolha e do seu 

poder gerador de transformações. 

 Marcel Mauss (1974) postula que toda expressão corporal é aprendida, com uma 

interdependência entre os domínios físico, psicossocial e social. Dessa forma, as técnicas do 
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corpo correspondem a mapeamentos socioculturais do tempo e do espaço, sendo que o corpo 

é, simultaneamente, o instrumento original utilizado pelos humanos a fim de moldar seu 

mundo e também a substância original pela qual o mundo humano é moldado. As técnicas do 

corpo são também as formas pelas quais os seres humanos, de maneira tradicional e 

específica, utilizam seus corpos.  

Além disso, o termo -“técnica corporal”-, cunhado por Mauss (1974) é mais 

abrangente que apenas um emprego técnico do corpo para o desempenho de algumas funções, 

pois é um ato tradicional e eficaz elevado ao nível de fato social, que é transmitido de geração 

em geração. E é nesse processo dinâmico que as tradições vão resistindo aos avanços 

tecnológicos e que novos saberes vão sendo incorporados às tradições sociais. 

 Dessa forma, o corpo humano jamais será encontrado em estado natural, visto que ele 

é a matéria-prima usada pela cultura para moldar e inscrever de forma a criar as diferenças 

sociais. A Antropologia prima por desnaturalizar o que é considerado como dado da natureza 

e o corpo é visto por ela como um fato social total, como dito anteriormente, por ser um 

fenômeno que abarca diferentes dimensões da experiência social e individual, que não apenas 

o biológico, mas também o psicológico e o social. 

 

O corpo é também educado pela comida, pelas religiões, pela mídia, pelas diferentes 

práticas convencionadas como mais ou menos adequadas para que dele se “cuide”. 

Falar de uma educação do corpo, portanto, é falar de um lento processo civilizatório, 

da lenta e complexa mudança de sensibilidade, da tolerância ou intolerância por 

atitudes e práticas humanas, de uma consideração cada vez mais eloquente que 

confere ao corpo uma importância sempre mais alargada. Ele é o texto que revela 

trechos bem marcados da história de uma dada sociedade (MAUSS, 1974).  

  

 

 

 Maluf (2002) fomenta uma reflexão acerca de algumas formas diferentes de classificar 

os atos e posturas corporais, como sexo, idade, rendimento, transmissão das técnicas e os 

diversos momentos da história pessoal, enfatizando o que Mauss considera sobre a causa 

sociológica para esses atos coordenados pelo social, cujos objetivos seria o controle do corpo. 

  Enfim, o corpo é moldado e construído pela vida social e seus atos e atitudes são 

reflexos das representações sociais e também é passível de ser objeto de reflexão 

antropológica e sociológica. 
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5 A NOÇÃO DE PESSOA PARA A ANTROPOLOGIA  

 

 

O conceito de pessoa não deve ser confundido com o conceito de indivíduo. O 

conceito de indivíduo é resultado de um contexto cultural e histórico específico (Dumont, 

1992). O termo indivíduo pode ser usado em vários sentidos. Para se referir à representação 

da pessoa no ocidente moderno ou para marcar o aspecto subjetivo e particular de um ser. 

O conceito de pessoa não se confunde com o conceito de indivíduo, pois este busca 

atender às suas necessidades de sobrevivência, como alimento, abrigo, saúde, prazer, e tudo o 

que lhe garanta um bem-estar material. O conceito de pessoa traz em seu bojo características 

que afaz voltar-se para o outro. 

Mauss, ao analisar a noção de pessoa, revela a variação das representações sociais em 

torno do indivíduo humano. Ele reúne sobre a noção de pessoa análises a respeito da 

expressão obrigatória dos sentimentos e das técnicas corporais. Ele mostra assim, como a 

noção de pessoa pode ser pensada como um fato social total, reunindo as dimensões física, 

psíquica e o social da existência humana, pois ambos não se distinguem, mas se articulam nas 

práticas humanas. 

Para Spink (2011), a noção de pessoa na Antropologia é base para uma discussão 

acerca de algumas dicotomias do ser e sugere o texto de Mauss, Uma categoria do espírito 

humano: a noção de pessoa, a de “eu”, publicado em 1938. Numa perspectiva evolutiva, 

Mauss aponta para o Eu: categoria do Eu, culto do Eu, respeito ao Eu. 

E assim, a noção de pessoa apresenta, além de outros tantos sentidos, o sentido de um 

ser consciente, independente, autônomo, livre, responsável, muito arraigado à noção cristã: 

“foram os cristãos que fizeram da pessoa moral uma entidade metafísica, depois de terem 

sentido sua força religiosa” (Mauss, 1997, p.392). 

Para Foucault (1984), em seu estudo sobre as formas de subjetivação, onde os sujeitos 

se manifestaram em várias esferas do saber (loucura, delinquência, sexualidade,...), seus 

estudos pretenderam afastar a noção mecanicista e admitir a noção de que a interioridade se 

constitui em um espaço de elaboração de forças extrínsecas, que se projetam, 

simultaneamente, para fora. 

E ainda sobre objetivação e formas de objetivação, sempre é em relação à constituição 

do sujeito. E a objetivação vai referir-se, segundo Foucault (1984), à constituição do homem 

moderno enquanto objeto, corpo dócil e que seja útil, conforme aos mecanismos disciplinares 
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e a constituição como sujeito vai referir-se ao indivíduo preso a sua própria identidade pela 

consciência de si.  

E Goldman (1996, p.22), apresenta sua noção de pessoa, a partir de Mauss: 

 

Trata-se de mostrar como, a partir de um fundo primitivo de indistinção, a noção de 

pessoa que conhecemos e à qual atribuímos erroneamente existência universal, se 

destaca lentamente de seu enraizamento social para se constituir em categoria 

jurídica, moral e mesmo lógica. 

 

 

Apesar disso, a noção evolutiva de pessoa ainda iria se transformar, quando ganha 

estatuto de ser psicológico, segundo Spink (2011), atingindo a categoria de Eu e Kant destaca 

o caráter racional do ser humano que o torna diferente de todas as outras coisas, inclusive dos 

animais, pois possuem desejos e objetivos autoconscientes.  

Assim, os seres humanos, enquanto pessoas, são agentes racionais, livres e capazes de 

tomar decisões próprias, estabelecendo seus próprios objetivos e racionalmente guiar suas 

condutas através da razão (RACHELS, 2006).  

Outra definição de pessoa, segundo Xavier (2009), é a do filósofo cristão São Tomás 

de Aquino, que ressaltou a singularidade da pessoa humana, distinguindo-se pela sua 

completude, especialidade, racionalidade, dentre outras. 

Já John Locke (1986, p. 318) propõe sua definição de pessoa como “um ser pensante, 

inteligente, dotado de razão e reflexão e que pode considerar-se a si mesmo como um eu, ou 

seja, como o mesmo ser pensante, em diferentes tempos e lugares”. Assim, Locke evidencia 

características que refletem a autoconsciência humana e a capacidade de reconhecer a si 

mesmo diante da passagem do tempo. 

Segundo Ferreira (2005), Locke distingue os conceitos de homem e pessoa; homem é 

de origem biológica, um corpo; nasce homem, mas pode se tornar uma pessoa. E daí surge o 

homem moral: “o homem que reflete sobre si, que se reconhece como um eu no tempo e no 

espaço, que é capaz de perceber-se como responsável por suas ações passadas e de refletir 

sobre suas ações futuras” (p. 318). 

Essa não é uma questão fácil para a metafísica, conforme admite Blackburn (1997, p. 

34):  

Um dos problemas fundamentais da metafísica consiste em saber o que é ser uma 

pessoa. A resposta a esta pergunta geralmente está associada à identificação de 

certas características ou propriedades atribuídas tipicamente à pessoa, em contraste 

com outras formas de vida: racionalidade, domínio de linguagem, consciência de si, 

controle e capacidade para agir, e valor moral ou direito a ser respeitado. 

 

 



29 
 

Enfim, vários conceitos acerca do que é ser uma pessoa foram apresentados, numa 

diversidades de formas de ser que traduzem mudanças, transformações, escolhas e expressões 

pessoais que fazem os seres humanos tão distintos e subjetivamente diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

6 RELATOS E REPRESENTAÇÃO DE CORPO E PESSOA PARA A POPULAÇÃO 

DE ALUNOS DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 

 

Minha pesquisa de campo foi realizada com um grupo de alunos do Curso de Farmácia 

de primeiro período da Universidade Federal Fluminense- Niterói, nas aulas de Anatomia 

Humana, no Departamento de Morfologia, totalizando dez encontros. 

Esses alunos são apresentados ao corpo humano e, em muitas aulas, os materiais 

expostos durante a aula eram partes reais de corpos humanos. Esse material chega à 

universidade por doações e é muito importante para uma melhor formação técnica dos 

profissionais, auxiliando no desenvolvimento das pesquisas médico-científicas e também 

contribuindo para uma formação mais humanística dos estudantes. 

Apesar de existirem muitos softwares e moldes de resinas atualmente, a melhor forma 

de aprender anatomia é em contato com um corpo humano que seja real. Apesar disso, muitos 

alunos ainda apresentam alguns temores ou total indiferença com relação àquele corpo que já 

teve vida, que já foi uma pessoa. 

Algumas vezes, ao estar com o grupo, assisti aulas práticas no laboratório, onde sobre 

a bancada, eram expostos pedaços de ossos, órgãos, pele humana e até um cadáver inteiro 

também. Esses materiais humanos são conservados em formol e usados para dissecação. 

Os alunos se assustam um pouco com a matéria e alguns não lidam muito bem com os 

corpos. As noções de anatomia que eles aprenderam foi bem básica (ainda) e a questão 

química para eles é a mais importante, já que, na condição de estudantes de farmácia,  não vão 

lidar diretamente com os pacientes, apenas vão focar na questão da medicação. 

Quanto a reação dos alunos diante da presença de material humano real, pude perceber 

que alguns reagiam com nojo de tocar ou chegar perto e outros achavam muito válido, por 

saber que aquelas partes pertenciam de fato a uma pessoa. Apesar disso, não demonstravam 

algum afeto sobre a pessoa a que pertenceu aquela parte ou corpo. 

Os alunos são bem descontraídos e alegres, fazendo de tudo para se divertirem, mas 

são bastante focados no curso. Percebi que eles não conversam sobre outros assuntos, como a 

vida, política ou coisas afins; eles parecem muito robotizados e o assunto deles é só ciência. 

Durante toda a graduação estudamos que existe um estranhamento em relação a nosso 

objeto de estudo, pois a Antropologia tende a reconhecer no Outro a condição de um 

conhecimento baseado na alteridade ou “estranhamento”. Assim, o espanto provocado pelo 
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encontro entre culturas diferentes, que podem ser distantes ou não, modifica o olhar que um 

tem sobre o outro.  

Foi o que eu pude perceber ao chegar no Departamento de Morfologia, pois sempre há 

uma brincadeira de que o pessoal de Humanas não se dá bem com o de Exatas e Biológicas. 

Apesar disso, fui muito bem recebida pelo coordenador do departamento que apenas exigiu 

um documento do meu curso por causa da burocracia. Esse estranhamento, apesar de parecer 

tolo, me remeteu a textos que discutem sobre a entrada no campo para mostrar como o 

trabalho de campo é importante para o antropólogo. 

[…]o processo de descoberta antropológica resulta de um diálogo comparativo, não  

entre pesquisador e nativo como indivíduos, mas entre a teoria acumulada da 

disciplina e a observação etnográfica que traz novos desafios para ser entendida e 

interpretada [...] Esse é um exercício de estranhamento existencial e teórico que 

passa por vivências múltiplas e pelo pressuposto da universalidade da experiência 

humana, que o antropólogo aprendeu a reconhecer, de início, longe de casa; […] não 

há cânones possíveis na pesquisa de campo, embora haja, certamente, algumas 

rotinas comuns, além do modelo ideal [...] Na antropologia a pesquisa depende, 

entre outras coisas, da biografia do pesquisador, das opções teóricas da disciplina em 

determinado momento histórico mais amplo e, não menos, das imprevisíveis 

situações que se configuram no dia-a-dia local da pesquisa; […] na medida em que 

se renova por intermédio da pesquisa de campo a antropologia repele e resiste aos 

modelos rígidos. Seu perfil, portanto, dificilmente se adequa a um modelo 

‘positivista’, como se tenta caracterizá-la atualmente em certos setores […] 

(PEIRANO, 1995, p. 44-45). 
  

 

Na correria do final de período, não consegui extrair muito, pois estavam todos 

ocupados com provas e trabalhos. No início das aulas de 2017.2, voltei ao Departamento e fui 

apresentada ao Bruno, técnico de Anatomia, que, para um maior aproveitamento da disciplina, 

pediu que eu assistisse às aulas teóricas e práticas. 

A princípio, eu não sabia em qual turma e período estavam os alunos, mas a partir de 

alguns encontros, fui conhecendo-os melhor. Durante as minhas visitas, que foram 

autorizadas para se realizarem toda sexta-feira, das 09h às 13h, tive algumas dificuldades. 

Tive dificuldade em acompanhar as aulas, dado que não estudava Anatomia Humana desde o 

Ensino Médio. Além disso, a minha comunicação com os alunos do curso era bastante 

complicada, visto que eram grupos muito fechados. 

 

Assim, fui construindo vínculos com algumas meninas que faziam a disciplina. Na 

turma que possui 60 alunos matriculados, apenas 25 frequentavam regularmente o curso. 

Depois das idas ao campo, tive que rever o tema da minha pesquisa, inicialmente focada no 
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conceito de corpo no Departamento de Morfologia para o conceito de corpo para os alunos de 

Farmácia. 

No curso de Farmácia, apesar de não parecer, há uma preocupação em como se trata o 

corpo. Através de uma perspectiva humanística, crítica e reflexiva, os alunos são ensinados a 

serem capazes de reconhecer e intervir sobre os problemas e situações associados às análises 

clínicas, aos alimentos e aos medicamentos sendo capacitados a atuar com senso de 

responsabilidade social. 

Além disso, são capacitados para exercerem atividades referentes aos fármacos e aos 

medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas, ao controle, produção e análise de 

medicamentos, cosméticos e alimentos, pautados em princípios éticos e na compreensão da 

realidade social, cultural e econômica de seu meio, dirigindo sua atuação para transformação 

da realidade em benefício da sociedade. 

Durante uma ida minha ao Departamento para pedir a permissão para assistir as aulas, 

conversei com uma aluna do Instituto que me mostrou um texto que é dado aos alunos 

iniciantes,que chamou muito minha atenção. Muito tempo depois, surgiu essa questão durante 

uma das aulas práticas.  

O texto é de Karl Freiherr von Rokitansky, que nasceu em Hradec Králové, no dia 19 

de fevereiro de 1804 e faleceu no dia 23 de julho de 1878, estudou e se formou em Medicina 

em Praga (1821-1824) e concuiu seu doutorado em 6 de Março de 1828 pela Universidade de 

Viena. No decorrer de seus anos de estudo teve uma maior facilidade na area da patologia, 

pois, com seus conhecimentos, poderia conceber um grande serviço para o trabalho clínico no 

hospital, oferecendo novas possibilidades diagnósticas e terapêuticas. Foi professor de 

patologia e anatomia em Viena e com Joseph Skoda foi um fundador da New Vienna School.  

Não só ele era a figura principal na anatomia patológica na Europa, mas ele também 

fez contribuições significativas para a compreensão da doença cardíaca congênita. Em seu 

livro ilustrado de 1875, Die Defecte der Scheidewande des Herzens, ele mostra com precisão 

detalhes a anatomia do septo atrial e ventricular com defeitos e foi o primeiro a delinear as 

diferenças entre ostium primum e septo atrial de ostium secundum com defeitos. Ele 

acreditava que anormalidades na constituição química do sangue foram a base patológica de 

doenças e ele desenvolveu a teoria terombogênica ou de incrustação para aterosclerose.  

Além de toda sua contribição para a historia da Medicina, Karl Rokitansky era 

humanista e não via os corpos que estavam para ser autopsados como um objeto inanimado 

sem importância, mas como uma pessoa. Uma de suas ideias era respeitar os que se foram e 
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contribuir para os estudos futuros; assim, criou a Oração do Cadáver, para que as gerações 

futuras percebessem isso.  

 Ao curvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-

te que este corpo nasceu do amor de duas almas; cresceu embalado pela fé e 

esperança daquela que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos 

das crianças e dos jovens; por certo amou e foi amado e sentiu saudades dos outros 

que partiram, acalentou um amanhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele 

tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só 

Deus o sabe; mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a 

humanidade que por ele passou indiferente. (Karl Rokitansky 1804- 1878). 

 

A partir deste texto e de todo o seu trabalho, Karl Rokitansky preserva a humanidade 

de um indivíduo, apresentando um “ser” que foi único, mutável, verdadeiro, que constituiu-se 

no plano sensível, ou de natureza, cuja essência foi justamente a multiplicidade de ser e a 

mudança incessante,  e suas ações, enquanto pessoa, eram reconhecidas pelo pensamento. 

Essa oração descrita pelo Rokitansky expõe a dávida do corpo àqueles que o tocam. O 

estudo de corpo é realizado desde o início da civilização, tendo como principal contribuição 

dos egipcios, pois através da prática do embalsamamento tiveram a oportunidade de examinar 

a complexa gama dos sistemas que existem no corpo humano e desenvolver conhecimentos 

anatômicos, ainda que rudimentares. 

Os egípcios utilizavam de 200 a 214 nomes para identificar as partes do corpo e seus  

textos clinicos foram ganhando espaço na escola de Hipocrática. Hipócrates, que deu nome a 

escola, foi considerado o pai da Medicina, no campo da Anatomia. Suas observações 

relacionadas à Anatomia, contidas em sua obra, baseiam-se na dissecação de animais. A base 

fundamental da doutrina Hipocrática é tirar dos deuses o direito de curar e entregá-lo aos 

homens.  

Enfim, numa percepção superficial do primeiro contato com os professores e alunos 

pude notar que os primeiros, ao manejarem as peças, causaram certo estranhamento nos 

alunos. Isso me fez pensar no que Cardoso de Oliveira (1988) afirmasobre a Antropologia, 

que ela possui seus próprios instrumentos que permitem alcançar o grau de autocompreensão, 

provocado em si, de maneira que o “espanto” é realizado no viés da filosofia, no qual se 

caracteriza o “Ser” ou o “outro”, mas certamente, a compreensão da “individualização” como 

uma forma do saber.  

Durante uma das aulas de Anatomia, pude perceber que houve um estranhamento da 

parte dos alunos e o que me fez pensar sobre a especificidade do conceito de corpo e pessoa 

nesse contexto, pois “peça” – termo pelo qual se referiam às partes dos corpos estudadas nas 

aulas - é um termo generalizante, que remete a um “objeto” que um dia foi uma pessoa. Essa 
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relação entre as noções de pessoa e de objeto apresenta  uma linha bastante tênue, já que o 

campo das ciências biológicas tende a explicar o corpo a partir de um saber anatômico, o qual 

passa a ser um símbolo de compreensão do homem, seu comportamento e suas interrelações. 

 Foi estranho para mim, ver o técnico tratar as partes do corpo como “peça”, ao meu 

entendimento, o significado desse termo remetia a objetos cotidianos e ligados a uma área 

mecânica. O uso do termo “peça”p ara se referir ao corpo ou a suas partes, indicam uma 

objetificação do corpo, um processo de naturalização da noção de corpo remetendo a algo que 

não tem sentimentos ou singularidade. Assim, tratar o corpo como “peça” implica em 

considerar que aquele pedaço não fez parte de um indivíduo vivo, consciente. Dito de outro 

modo, tratar o corpo como “peça” indica um processo de desumanização e de objetificação do 

corpo humano que deixa de ser considerado em sua singularidade e subjetividade, passando a 

ser visto como objeto de estudo. 

Apesar de não ser essa a intenção, a forma como eles lidam com as partes humanas em 

suas aulas, acabam por despertar indiferença com o ser humano que proporcionou o 

aprendizado que ele estão, de fato, tendo, a partir daqueles “pedaços’ ou “peças”.  

Finalizando, apresento algumas frases que selecionei, da coleta de dados, quando 

perguntei aos alunos se, em algum momento, lembraram que aquela “peça”foi uma pessoa, e 

eles me responderam afirmativamente. Pude perceber um respeito, em alguns alunos, por 

aquele que um dia esteve respirando o mesmo ar que nós. A concepção de corpo para alguns 

tende a ser explicada por questões espirituais/ religiosas, científicas, naturais e históricas, o 

que pode ser identificado nas falas dos alunos: 

“Que deve-se lembrar que o corpo que estamos estudando foi uma pessoa, que foi 

amada, teve um nome, mas que por diversas circunstâncias foi parar ali para servir a 

humanidade na arte de fazer ciência. O corpo deve ser respeitado.”( Aluno 1) 

“Ainda que o corpo seja objeto de estudo ele deve ser tratado com respeito.” (Aluno 

2) 

 “Na maioria dos cursos voltados para a área da biologia, para o entendimento da 

vida e das interações biológicas entre toda a matéria viva se torna normal ver o 

corpo humano como apenas mais uma "peça" composta de material orgânico, mas 

vai além disso, tudo teve ou ainda pode ter mais do que somente esse sentido. 

Lembrar que o corpo que estudamos no laboratório já teve todo um passado.” 

(Aluno 3) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 A questão do Corpo e da Pessoa é cara para a Antropologia e a história das concepções 

relacionadas ao corpo mostra as transformações influências sofridas nos diversos contextos 

históricos e culturais. O corpo passa a fazer história quando é percebido por seus hábitos, suas 

técnicas corporais e nuances históricas diversas.. 

O corpo que é examinado num laboratório por alunos que o estudam, não está de todo 

distanciado de sua história, vivência e consciência de ser humano, pois tem como essência a 

amplitude do ser e como extensão a corporeidade que é um diferencial por sua presença, sua 

peculiaridade articulada no mundo. 

Desse modo, indivíduo e corpo coexistem; o ciclo da vida é perdido quando se morre e 

o estribo deixa de ser uma marca que diferencia os seres humanos; mas quando mortos, eles 

passam a ser iguais.  

Procurei entender, a partir do trabalho de campo nas aulas de anatomia para estudantes 

de farmácia, como o corpo pode ser usado como ferramenta de estudo. Esse mesmo corpo 

estudado seria, em outro contexto, um corpo sepultado.  Percebi que o corpo tem inúmeras 

significações.... um fragmento de osso, que em outros contextos pode ser a representação da 

vida de um indivíduo, quando vira ferramenta de estudo, é visto como uma peça. Essa “peça” 

é o modo como se referem ao corpo ou às suas partes examinadas por estudantes de Farmácia. 

O corpo é, assim, objetificado, desumanizado, destituído dos atributos definidores da 

humanidade no ocidente moderno como a capacidade de autonomia e consciência de si e dos 

outros. 

Mas não é só no contexto das aulas de anatomia que o copro passa por processos de 

objetificação. O corpo humano também é controlado, reprimido, moldado docilmente para 

servir a princípios higiênicos militares, esportivos e contemporaneamente, estéticos, de saúde 

ou a uma sociedade de consumo. Qual é, então, o papel do corpo? 

Procurei mostrar nesse trabalho que o corpo pode ser entendido como uma 

representação coletiva, um fato social. Nesse sentido, as representações sobre o corpo no 

curso de anatomia são também construções coletivas e historicamente situadas. Foi o que 

procurei explorar aqui. Assim, os processos de objetificação do corpo na aula de anatomia 

contrastam com a noção de corpo humano considerado em sua subjetividade. Pensado como 

“peça” o corpo é descolado do sujeito e se torna objeto de estudo.  
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