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editorial

O modelo de corpo perfeito ocupa o imaginário popular e acompanha os discursos científicos. Ele vem impregna-

do pela promessa de felicidade e realização por um lado, e expressa, por outro, os signos da saúde e funcionali-

dade, aspectos tão valorizados nos discursos médicos. O “corpo perfeito” tornou-se um objeto que, de tão cotidia-

no, naturalizou-se. Desencadeia pouca ou mesmo nenhuma perplexidade. Busca-se esse corpo perfeito como se 

ele fosse um fato dado, um objeto absoluto, sobre o qual pouco se tem a questionar. A busca por esse corpo ideal, 

perfeito, harmonioso reivindica o surgimento e o avanço de ações terapêuticas. Não se trata de meras decorações ou 

ornamentos corporais.  Essas técnicas, de natureza conservadora ou cirúrgica, agem não só na superfície corpórea, 

mas atingem suas camadas mais profundas, modificando a aparência a ponto de alterar identidades. Não se trata 

mais de camuflar ou reduzir a imperfeição; deseja-se, antes, produzir modificações profundas, que garantam força, 

beleza e juventude. Se antes essas técnicas estavam restritas a indicações muito específicas e a um pequeno grupo 

de pessoas, hoje sua abrangência está ampliada. Terapêuticas e cirurgias corporais foram reificadas a ponto de serem 

“financiadas”. O corpo perfeito pode ser comprado, a vista ou a prazo, trazendo consigo, a semelhança de outros 

produtos, um sem número de promessas, entre elas a saúde, o vigor e o bem estar. Como a saúde é tomada, comu-

mente, enquanto objeto biológico ou médico, também o modelo de corpo saudável e perfeito é pensado apenas 

nessa dimensão. Por outro lado, tanto a concepção de um ideal de corpo, quanto o instrumental técnico organizado 

para obtê-lo revelam muito da cultura e da sociedade que os concebe. O corpo, enquanto objeto polissêmico, mais 

do que uma resolução unicamente orgânica, é protagonista, testemunha, mediador e palco não só da existência 

individual, mas também da esfera coletiva. Nele, e através dele, inscrevem-se os valores sócio-culturais que denun-

ciam e determinam o pertencimento ou a exclusão de um indivíduo no grupo social, bem como as maneiras pela 

qual esse grupo cultural está organizado. É por isso que a forma do corpo e as técnicas empregadas para obtê-la, 

sendo modalidades sócio-político-econômicas devem ser analisadas pela óptica da saúde coletiva.  A identidade 

demarcada pelo corpo, muito mais do que a consciência da própria personalidade, traduz uma identificação social, 

configurando um movimento de estetização geral no qual predomina a imagem como forma de comunicação. E 

essa imagem circula rapidamente no mundo contemporâneo, tornando os corpos rapidamente obsoletos. Os sabe-

res, populares ou científicos, a ética e as artes se prestam como veículos da nova “ordem” corporal, que logo será 

ultrapassada, dando lugar a um novo modelo ideal. O corpo é, desse modo e antes de tudo, um corpo imaginário. 

Tudo nele se desenvolve a partir da imagem que uma cultura faz dele. O corpo comporta e estimula desejos, em si e 

no outro. Ele e os inúmeros adereços nele inseridos, sejam na superfície ou na profundidade corpórea, instigam a li-

bido e realizam escambos com o imaginário, construindo e reconstruindo vínculos, carregando sinais de agregação 

e desagregação. As mudanças propostas e promovidas no corpo agregam-lhes novos sentidos. As ações que interfe-

rem e transformam o corpo biológico conferem ao sujeito novos valores, imprimindo-lhe características inéditas, de 

acordo com as narrativas que esse mesmo sujeito protagoniza. No entanto, as reflexões em torno do corpo e o ima-

ginário em torno dele, ocupam ainda um pálido espaço dentro das discussões na área da saúde, ainda que venha 

se tornando prioritária a questão da interdisciplinaridade no campo da saúde. A corporeidade e as representações 

sociais em torno do corpo merecem um espaço maior nas discussões científicas como condição indispensável para 

migrarmos de um modelo reducionista para uma abordagem generalista do homem e de sua inserção no mundo, 

em especial junto às ciências da saúde. Sejam bem vindos a essa edição da Revista de Saúde Coletiva. Um grande 

abraço e boa leitura.
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