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ESQUELETO 

 

Sal de cálcio, Fosfato, Magnésio 

Osteócito, colágeno, matriz 

Vai o osteoblasto, no ócio 

Construindo o osso como um aprendiz 

 

Cartilagem 

Como mágica, calcifica 

A membrana 

No crânio, ossifica 

Toca a melodia do disco epifisário 

 

Nessa música do crescimento 

Dançam valsa as células 

Forma osso no primeiro movimento 

Reabsorve-o num segundo momento 

 

Calcitonina e paratormônio 

Dessa orquestra 

Determinam a afinação 

O cálcio, no sangue 

Controla a percussão 

 

E assim surge o esqueleto 

Que sustenta 

Movimenta 

E protege, dentre outros, 

O grande coração. 

Larissa Veiga Zago – Turma LXIII 
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Medicina degradante:     

a desumanização do trote 

Antes de toda essa tradição universitária, a palavra 
“trote” era usada quase que exclusivamente para se referir a 
uma certa forma de se movimentar dos cavalos. E por que esse 
termo passou a ser utilizado como sinônimo de recepção dos 
novos aprovados nos seus respectivos cursos? Porque o trote 
não é uma andadura habitual do cavalo, mas sim, um movimento que 
deve ser ensinado a ele, e, como se sabe, muitas vezes por meio de 
esporadas e chicotadas. Analogamente, é assim que se deve tratar os 
calouros: domesticando-os, humilhando-os, fazendo com que eles, 
enfim, aprendam a trotar. O problema é que essa violência disfarçada 
de brincadeira inofensiva tem consequências, não raramente, 
desagradáveis e é essa imagem de brutalidade banalizada que se 
enraizou no imaginário popular, inclusive no meu. E então passei. Ufa! 
Que preocupação alguém recém-aprovado para a tão almejada 
Medicina na UFG podia ter? Só sobreviver ao trote, claro. Tentar não 
morrer afogada no lago, tentar não ser queimada com creolina, tentar 
não ser abusada sexualmente, tentar não ser forçada a nada, apenas a 
ser feliz. E pensando em todos os tipos de desumanização possíveis, 
acabei me esquecendo da enorme degradação a que fui, 
inevitavelmente, submetida: a degradação de todos os preconceitos que 
eu tinha a respeito da nossa recepção. E o medo se transformou em 
alegria e foi assim que o trote regado ao som de uma bateria maravilhosa e de uma satisfação estampada na cara de cada veterano me deu de 
presente um dos dias mais radiantes da minha vida. Sobrevivi. Vivi! E aos desavisados: venho vivendo deliciosamente cada tentativa de 
integração e união dos já estudantes do curso. Confesso que trotei e continuarei trotando não porque fui forçada, mas porque o ritmo e a 
sintonia da Medicina e de quem faz parte dela me fazem ter vontade e orgulho de trotar junto. 

 

 Bruna Carvalho – Turma LXIV 

 

 

Frente aos últimos acontecimentos, em cenário nacional, 

envolvendo tanto a educação médica como também a atuação dos novos 
profissionais médicos, muito tem sido discutido, principalmente em âmbito 
universitário, sobre quais seriam as perspectivas para o futuro da medicina 
no Brasil. 

Assim, o Centro Acadêmico Paulo Francescantônio (CAPF), do 
curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás observou 
que inexiste um evento que tenha como objetivo discutir esses aspectos 
científicos, sociais e políticos que envolvem a profissão médica. Por outro 
lado também observou que o número de escolas médicas aumentou 
quatro vezes mais em pouco menos de cinco anos, ou seja, ressaltando a 
necessidade de discussão em âmbito estadual desses assuntos.  

Desse modo, o CAPF, reuniu essa variedade de 
assuntos e resolveu formular o  “I Congresso Goiano 
de Escolas Médicas” (CESMed-GO), a fim de que seja 
um encontro onde serão debatidos todos os temas 
acima referidos focando em três eixos principais: o 
científico, o social e o político. 

O 1º CESMed – GO será realizado nos dias 31 
de Março, 01 e 02 de Abril de 2016 em Goiânia, sob 
organização do CAPF, no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás (CREMEGO) - Rua T-28, 
245 - Setor Bueno. 

  O evento terá como tema norteador: “Quais 
desafios o novo médico encontrará?”, correlacionado 
com as perspectivas do futuro da Medicina no Brasil. O 
objetivo consiste em trabalhar em três eixos: aspectos 

sociais, científicos e políticos envolvendo a educação e profissão médica. 

Haverá discussões transparentes cujo foco reside em proporcionar 
visão crítica aos acadêmicos de Medicina, bem como a agregação de 
conhecimentos. As pautas vão trabalhar temáticas como: avanços 
tecnológicos na Medicina, Ensino Médico no Brasil, programas 
governamentais e seus impactos dentro do contexto da saúde, Residência 
Médica, Workshop de Saúde e Espiritualidade dentre outros que irão 
constar na programação.  Buscaremos respostas a partir destes encontros 
que deverão ocorrer com palestrantes renomados nas respectivas áreas.  

  Contaremos também com a submissão de trabalhos científicos, 
mesas redondas e oficinas com variados temas dentro da área médica. 

  Aguardamos a presença de todos para este evento que foi 
preparado com muito empenho e dedicação. Buscamos proporcionar um 
momento de grande reflexão e impacto tanto regionalmente, quanto 
nacionalmente. 

Atenciosamente,  
Diego Machado Mendanha  

Presidente do CAPF e Coordenador Geral do 1º CESMed - GO 
 

Trote 18 de janeiro de 2016 - Parque Vaca Brava - Foto: Alan Moreira 
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Pão 
 

Bruços, de lado, do outro, barriga para o céu... Resta-me 

sentar e fornecer o alento da alma para esse tédio noturno 

que ronda minha mente teimosa. Assim início essa 

crônica, a qual espero ser finda, e não apenas mais um 

aborto de palavras esquecidas e mal grafadas por um 

aspirante a doutor sonolento.  

 Nessa noite de insônia pedante, aquela que te roda, 

perturba a marola harmoniosa de um lençol tranquilo, que 

o transforma em um mar em ressaca, fazendo seu 

navegante aventurar num Kama sutra de posições 

soníferas. 

 O travesseiro se torna refém, 

além da nobre tarefa de repousar 

sua cabeça pesada, além de 

ocupar o abraço solitário, ele 

também participa da ciranda das 

noites claras. Apertado, 

espremido, babado, acariciado, e 

até, chutado. Após o verdadeiro 

espancamento noturno, ele só 

espera ser remodelado na 

manhã seguinte.  

 Já que estamos nesse 

enxoval, não poderíamos 

nos esquecer daquela 

que, seja de lã ou 

algodão, sempre se faz 

de durona. Aquela que 

nas noites frias, 

misteriosamente 

desertas, abandona 

a cama e nos faz 

vítima das 

brumas 

nórdicas desse 

cerrado 

destemperado. Aquela que faz questão de nos aquecer 

bem mais do que o necessário nas noites ensolaradas de 

agosto. Sem falar na mania de nos amarrar nas fugas 

oníricas mais emocionantes. Perdoe-me, ela não é de toda 

má, já nos salvou de muitas criaturas horrendas que 

infantilmente nos assombravam e ameaçavam puxar 

nossos pezinhos.  

 Os carneirinhos saltitam incontáveis, as estrelas já 

passam das 300, a geladeira já deu até B.O. e a luz do 

banheiro ameaça entrar em greve. Sendo assim, a 

caixinha de remédios se torna a única conduta para tal 

quadro insistente. 

 Mas qual escolher? Vou ter que levantar de novo? 

Será que nessa posição fica melhor? Deve ser culpa 

daquele filme de terror. Que horas são? 10 pras 5. Tenho 

q acordar 6:10. Então se eu dormir agora... Bem difícil já 

que faz 4h que estou tentando... Se eu dormir agora terei 

1:20 de sono. Chego nem no REM. Quer saber, vou 

adiantar aquele trabalho da faculdade... Ah nemmm, 

aquela matéria me dá sono...  

...  

6:10 

... 

6:15 

... 

6:20 - O afogamento está no 

fim, algo me puxa para a luz, 

sinto algo retumbar, o sangue 

arde, a mente se turva. A luz 

cega. Coração na boca. Um 

salto. Vertigem. Topada no pé 

da cama. Ombrada na porta.  

 

 Quando a pupila 

ruidosamente calcula seu 

diâmetro ideal e faz o 

mundo mais nítido e a 

mente mais clara, 

percebo que acabo de 

vivenciar um 

episódio de "trauma 

matinal letivo no 

fim de semana". 

Quem nunca? 

 A 

endorfina se 

mistura ao 

cortisol. Só desejo saltar de volta para a cama, abraçar o 

travesseiro e me esconder dessa assombração com a 

coberta.  

Silêncio. As pálpebras se juntam, escuridão. A mente vai 

se esvaziando. Esvazi...ando. Esvazi...  

... 

6:22: 

__ Meu filho! Levanta dessa cama e vai na padaria 

comprar pão!... Agora!  

Um Bom dia a todos! 

 

Thiago de Paula Eleutério - Turma LXII 
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O mítico segundo andar da FM 
A Faculdade de Medicina inicia o ano de 2016 com a inauguração do segundo andar que 

conta com 16 salas de simulação para atendimento de baixa e média complexidade, 4 salas para 
alta complexidade, ambas equipadas com simuladores e com uma estrutura de monitoramento 
planejada para metodologias ativas. Contamos também com dois auditórios amplos, várias salas de 
aula, um centro de telessaúde, salas separadas para cada um dos departamentos... Uma imensa 
estrutura inteiramente equipada com ar condicionado em tubulação.  

Essa era pra ser nossa realidade, estava tudo encaminhado, as obras iniciadas, na verdade, 
quase concluídas, quando fomos submetidos a uma situação de crise financeira a qual resultou em 
cortes orçamentários até mesmo de obras que já tiveram orçamento aprovado, não perdoando a 
FMUFG. Como as parcelas de um orçamento já aprovado pararam de chegar como o previsto, a 
empresa contratada interrompeu as obras por motivos óbvios: interromperam-se os pagamentos.  

Até então tudo bem, o certo seria aguardar uma verba suficiente e retomar a obra de onde 
parou. Porém vivemos uma interrupção súbita.  Parte do telhado do segundo andar que havia sido 
removido para readequação não pode ser substituído no período previsto, iniciou-se o período de 
chuva. O segundo andar alagou. Repetidas vezes. A fiação, já passada, fica em contato direto com a 
água. As salas começam a dar lodo, as portas mofam. Paralelo a isso temos uma guerra mundial 
contra o Aedes aegypti e nosso sonho tornou-se criadouro do mosquito. Por mais que a direção da 
FM tem vigiado e limpado os possíveis focos, a atual situação da obra impede o acesso a diversas 
regiões de água parada na construção. 

A água infiltra e alaga também o Teatro Askepiós, devido à relocação do seu ar condicionado, 
ele para de funcionar. Temos um espaço alagado e sem circulação de ar. Qualquer um que passa pelo corredor do primeiro andar da FM 
quando deixam a porta do teatro aberta consegue sentir o cheiro de mofo. Uma estrutura de excelência que torna-se um elefante branco na 

faculdade. 

Eis que direção da FMUFG não se conforma e tenta acordar a retomada das obras 
com limite de verba mensal.  A crise do país continua a afetar nossa educação. E isso, caro 
amigos é muito triste, porém não um limitante. Um novo desafio surge, os orçamentos são 
“antigos”, a situação econômica brasileira fez com que o custo da obra se tornasse ainda 
mais oneroso e aquele ar condicionado em tubulação passa a ser um empecilho para a 
empresa aceitar a retomada da obra que praticamente depende disso para a conclusão. 
Empecilho em empecilho, luta em luta. O planejamento atual 
prevê já a retomada das obras e sua possível conclusão, na 
atual condição orçamentária, no final de 2016. 

Do que adianta uma estrutura física pronta se ela não 
está equipada? Mais um desafio. A direção busca fomentar na 
comunidade goiana a cultura de valorização da escola médica 
como equipamento urbano e motivar doações para equipar 
salas e auditórios. Antes mesmo da conclusão das obras já 

busca o desenvolvimento desse pensamento com algumas promessas de investimento já feitas. 

Procuramos a Profª Drª Fátima Maria Lindoso da Silva Lima, diretora da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás, que nos apresentou essa realidade, acompanhou em uma visita ao mítico 
segundo andar da FM que está diariamente disponível para nosso conhecimento e são raros os discentes que se 
quer sabem qual escadaria da acesso a ele. 

E nós acadêmicos, onde entramos nisso? Qual a nossa participação na construção da NOSSA faculdade? 
O que fazemos quando só faltam acabamentos para finalizar a estrutura que subsidia fisicamente parte da nossa 
formação médica? 

Hygor Porto Dutra e Nayara Pereira - Turma LXIII 
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Chico Buarque e As Vidas de Todos Nós 
A memória é mesmo uma ilha de edição. 

Existem dentro de nós horas tão antigas, 
pedaços de tão longe que sempre são 
lembrados de trás pra diante, e quase 
nunca conseguimos narrá-las de 
alinhavado, sem pontos vazios. Nunca 
acreditei em nada do que dizia aos outros 
sobre qualquer coisa do meu passado; se 
viver em um mundo recheado de 
tragédias diárias é uma ventura , 
examiná-las através da distância do 
tempo é assumir um discurso que 
reposiciona a ordem das datas e das 
coisas : não importa como, o resgate da  

memória é sempre inventivo, e seguir 
esse rastro de esquecimento invade 

minudências velhas, arremete para baixo as 
coisas lembradas que juramos mais sólidas, e 

nos traz aos olhos a fantasia do que não foi 
e do que poderia ter sido, e, a partir daí, 

as águas interiores se misturam, e 
nosso próprio passado se torna um 

discurso inesgotável. 
Conscientemente ou não, 

trazer na memória o 
que vivemos é tudo ao 
mesmo tempo: 
recordar, reconstruir, 

reabilitar e também recriar.  

Chico Buarque e as 
vidas de todos nós, é essa a 

frase que me vem à cabeça 
quando leio o título de sua recente obra 
publicada, que na verdade se chama O 
Irmão Alemão. O livro é uma mescla de 

memória biográfica e ficção literária que se revolvem no interior das 
páginas. De tão engenhoso, o método utilizado por Chico coloca o 
leitor sempre a dois passos da verdade como ocorrência e da 
invenção premeditada, cabendo a quem lê a escolha entre um e outro, 
que acaba por transformar todas as passagens descritas em verdade 
e mentira, simultaneamente. 

O romance narra a busca de Francisco de Hollander (Ciccio) 
por um irmão nascido na Alemanha, fruto de um relacionamento de 
seu pai, Sérgio de Hollander, com a alemã Anne Ernst, no período 
entre 1929 e 1930, quando Sérgio viveu em Berlim. No desenrolar 
dessa investigação obstinada, Ciccio transita por recortes de tempo 
em que ele percorre sua infância, juventude e velhice. Quando 
criança, o narrador conta, com certo toque de humor, a façanha de 
destruir uma primeira edição de Hans Staden do século XVI de seu 
pai, depois de rasgar e mijar nas páginas do livro. Na juventude, em 
meio às transformações sociais e políticas vividas no Brasil das 
décadas de 60/70, Ciccio narra as desventuras de um jovem que se 
encanta por Maria Helena, sua colega de cursinho, que negando-se a 
ele, transforma esse desencontro em uma espécie de epifania; e 
desde então, não importa a mulher que possua, se jovem ou velha, 
negra ou branca, em todos os corpos, Francisco busca um só: o corpo 
de sua Maria Helena jamais alcançada. Quando Velho, período em 
que narra todos esses acontecidos, o homem gasto pelos anos e 
experimentado nas mais diversas situações da vida, descortina as 
várias dúvidas que o leitor constrói ao longo do romance sem, no 
entanto, livrá-lo da maior dúvida dentre todas: até que ponto o 
narrador desfigurou a realidade dos fatos? Terá tudo a intensidade 
que supomos ter ou isso é resultado de enxergar o mundo através da 
retina de um velho que ressignifica tudo o que um dia viveu? 
Sinceramente, não me arrisco a responder com precisão. Chico sabe 
que que o realismo não é capaz de abarcar a complexidade de todo 
um percurso de vida, e transmutar as traquinagens infantis, os perigos 
da juventude e o olhar treinado da velhice em metáforas e figuras de 
linguagem é uma árdua tarefa de invenção e interpretação.  

Na verdade, quando questionamos o narrador sobre a 
fidelidade dos fatos, questionamos a nós mesmos, e nos damos conta 
de que lembrar é visitar a sala dos defuntos, é tentar reconstruir a 
arquitetura das coisas, ainda que só nos reste as ruínas de tudo que 
um dia já foi, e só então tocar para refazer os sentidos que deixamos 
para trás.  

Em todo esse exame sobre si mesmo, Francisco de Hollander 
se reconstrói, e a inspeção de suas experimentações sugere que 
rememorar não é passear pelas páginas da vida como quem aprecia 
um álbum de recordações. Não há isenção quando se tenta medir o 
passado; contemplamos ao mesmo tempo em que engendramos, e 
nostalgia engendrada é também ficção. Talvez o olhar saudoso da 
juventude cercada de agitações amorosas e fortunas constantes só 
nos chegue na velhice; talvez o gosto de terra e as mão sujas de tinta 
da infância só nos adoce a boca depois que nos descobrimos adultos; 
talvez a sensação plena da vida só nos invada o coração perto da 
partida definitiva, e só aí percebemos que essa que chamamos vida é 
tudo quanto nos escapa pelas mãos. Parafraseando Guimarães Rosa: 
memória, coisa que o tempo remenda e depois rasga. De fato,  ela é 
uma forma de transcendência, e apesar de não sermos Chico, somos 
escritores das múltiplas versões das realidades e temporalidades que 
nos cingem os olhos. 

Chico Buarque e as vidas de todos nós, porque todos os 
homens, na expressão poética de Pedro Nava,  são  baú de ossos, e 
lá guardam partes do que já foram e do que continuam sendo, e por 
mais que não se tenha um irmão alemão, toda a busca pelo mais 
simples significado das coisas nos leva a quimeras que sejam 
capazes de nos suster diante das situações e acontecimentos que se 
depositam de forma pastosa e vazia em nosso cotidiano mineral e 
inclassificável, em suas nuances e pontas afiadas. O perfume dos 
mortos, os cálices de vinhos baratos, o frescor das noites a margem 
do mundo, o último beijo nas efemeridades mais eternas, os irmãos 
que se fazem existir sem que saibamos como, o destino vago e 
ameaçador das galinhas de nossas avós, que ciscavam como se não 
soubessem que seriam degoladas no próximo almoço em família;  
toda essa carne crua que existe em silêncio dentro de nós emerge 
através de nossas tentativas de entendimento, de dar nome a tudo, de 
estabelecer e filtrar os graus dessa busca por nós mesmos.  

Em Chico, ter o que contar é também ter o que dizer de si e dos 
outros, e isso não só constrói nossa identidade, como também aponta 
para rumos quase sempre ignorados por nossas bússolas. No 
romance,  entender o passado sombrio de nossa história política 
passa diretamente pela situação escabrosa de ver Mimmo, o irmão 
mais velho de Ciccio,  sendo triturado e ocultado, em uma época de 
exageros e execuções sumárias por parte do estado, sem sequer 
dizer a palavra final que esperamos dele.   

De fato, em O Irmão Alemão, lembrar também é um ato de 
poder que acaba por criar pontes entre a vida do narrador e toda uma 
memória coletiva.  É preciso construir memória, e construir memória 
não é ignorar a realidade, mas fazer dela um ponto de encontro com o 
outro e, através desse olhar de desterritorialização de si mesmo, se 
perceber a partir desse deslocamento por vezes tortuoso. Muito mais 
que as reminiscências de Chico, o livro sugere que o ato de narrar 
legitima nossa existência, e caso não sejamos capazes pousar a mão 
com clareza sobre o que nos antecede, inventar os espaços que 
ficaram escuros é se redescobrir, é refazer todo um conjunto que só 
assim se arranja.   

Somos o que fomos e também o que cremos ser. Não importa 
com quem estejamos, haverá sempre uma Maria Helena a habitar 
nossos corações, haverá sempre um Chico, um Sérgio, um Mimmo, 
uma Dalila, uma lembrança que diga muito de todos nós e que nos 
permita habitar os lugares mais escusos e impenetráveis de nós 
mesmos. Ainda que não sejamos Chico, que não tenhamos olhos cor 
de ardósia e composições geniais, O Irmão Alemão pode ser uma 
grata fonte de provocação e reflexão.  

 

Lucas Marques – Turma LXII
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Liberdade, visibilidade e sexualidade 
Mulheres comuns estão tirando suas vestimentas e exibindo 

sua nudez. Algumas participam de ensaios fotográficos sensuais 

para presentear maridos e namorados; outras para angariar fundos 

por uma causa social; outras, ainda, por simples vontade de 

mostrarem seus corpos. Teria o mundo se transformado em uma 

grande vitrine e somente quem conseguir certa visibilidade (seja lá 

qual for o preço) pode fazer parte dele? A liberdade sexual 

alcançada nas últimas décadas pelas mulheres as estaria 

incentivando a “assumir” sua sensualidade sem constrangimentos? 

Seria mais fácil hoje viver a fantasia feminina (antes inadmissível) de 

ser parte do imaginário erótico masculino? Por que, diante de tanta 

liberdade para escolhermos estilos de vida sexual e modos 

inusitados de gerenciar nosso corpo, a exibição deste nos parece tão 

sedutora? 

Refletir sobre a associação entre liberdade, 

sexualidade e visibilidade requer uma pequena – e 

não tão simples – revisão do percurso da cultura, 

este complexo patrimônio simbólico produzido por 

nós mesmos, sem deixar de lado o fato de as 

mudanças de alguns valores, que antes demoravam 

mais de uma geração para se constituir, hoje nos 

atropelarem com novas e inusitadas questões. 

Dentre elas, as desconstruções radicais de antigas 

crenças e modos de existência, que aparecem tanto 

na maneira de viver a sexualidade 

(independentemente do gênero), incluindo aí os 

contornos e limites do corpo erótico (principalmente 

para as mulheres), quanto a “midiatização” do 

cotidiano. Vale lembrar que a publicidade se 

apropriou de imagens eróticas femininas para 

agregar valor às mercadorias.  

Sigmund Freud foi um dos teóricos mais 

significativos quanto ao papel que a sexualidade 

teria na construção cultural e, percebendo seu 

caráter disruptivo, apontou a importância de sua 

regulação para um gerenciamento da convivência. 

Para cada época existem comportamentos que são 

incentivados e aprovados e outros que costumam 

ser desestimulados e condenados. O apetite sexual 

das mulheres já foi encarado como uma alquimia de 

feiticeiras prontas a exercer as tentações que 

culminariam com a perdição da alma humana, mas 

estão longe de nós os dias em que a sexualidade 

humana – e o ato sexual, propriamente dito – era tabu. Hoje, esses 

assuntos fazem parte de uma ciência que se preocupa em nos 

informar sobre como bem viver. 

Mas é justamente por malograr tantas vezes em conformar as 

normas e restrições da cultura que a regulam que a sexualidade 

humana se manteve durante grande parte da história como um tema 

pouco veiculado. Isto foi mais intenso em relação à sexualidade 

feminina, ocultada de diferentes formas, seja pela ideologia judaico-

cristã de uma mulher assexuada, seja pelo domínio masculino de 

gerenciar a distribuição de prazer (e poder), exercido por um longo 

tempo. Com isso, as mulheres viveram durante muito tempo entre 

dois mundos: o da santa e o da prostituta. Ambos gravitam sobre 

uma lógica de controle e percepção da mulher pelo homem, 

fantasiando a união de pessoas de ambos os sexos, com a benção 

da tradição judaico-cristã, que dividiu o amor sexual do sentimento 

casto, além de interditar o corpo materno, santificando-o. 

O pudor (em cobrir qualquer parte do corpo possivelmente 

associada ao sentimento de êxtase) foi muito tempo um imperativo 

que visava acalmar as pulsões eróticas das mulheres, assim como 

os temores masculinos de uma sexualidade feminina ilimitada. 

Paradoxalmente este pudor como regra abriu a possibilidade para 

que cada parte do corpo feminino pudesse se transformar em fetiche 

para os olhos dos homens (vide o longevo 

sucesso das revistas com poses sensuais ou 

com nudez parcial, voltadas para o consumo 

principalmente masculino). Hoje não só a 

mulher foi sensualizada e está eroticamente 

emancipada, como a corporeidade de ambos 

os sexos ganhou vulto nunca antes 

alcançado em termos de visibilidade e 

espaço na vida social. Mas se é verdade que 

certo “excesso do erótico” pode funcionar 

como forma de se opor ao longo período de 

censura e repressão à sexualidade feminina, 

também é verdade que a mídia 

contemporânea incentiva a cultura atual à 

exaltação do corpo. Esta passagem do 

recato à visibilidade não é gratuita.  

Vivemos em sociedades cada vez mais 

complexas em que o excesso de imagens 

exige-nos a tarefa permanente de traduzir e 

discernir este “a mais”. Há uma articulação 

constante entre a prevalência de imagens, a 

circulação de informações e estímulos 

velozes e simultâneos e a produção e 

consumo de narrativas. Sabemos que a 

imagem nos constitui e dela nos apossamos 

em um constante movimento de subjetivação 

para nos apresentarmos, nos comunicarmos, 

nos seduzirmos e sermos seduzidos. Se hoje 

dependemos muito mais do olhar de 

reconhecimento dos outros sobre nós para 

afirmar e reafirmar nossa existência e nosso 

valor, a mídia se alimenta do interesse e acena o tempo todo com a 

possibilidade de alguns minutos de fama. Ficamos diante desta 

tênue fronteira que a lógica do consumo e do espetáculo impõe à 

ética e que descortina ao menos dois fatos da atualidade. Primeiro: 

cabe à cultura conciliar uma civilização mais erótica e ao mesmo 

tempo mais livre e mais justa sem que isso se confunda com 

fundamentos moralistas de comportamento sexual. Segundo: cabe a 

cada um o gerenciamento da exposição de sua imagem, incluída aí a 

difícil administração dos apelos sedutores aos minutos de fama, cada 

vez mais acessíveis, que muitas vezes alimentam nossa sede de 

amor. Difícil tarefa. 
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“Para cada época 

existem 

comportamentos 

que são 

incentivados e 

aprovados e 

outros que 

costumam ser 

desestimulados e 

condenados.” 
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