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RESUMO: 
 
As construções corporais são formas de estar no mundo, de se constituir como 
determinado sujeito, é onde também se demonstram sensibilidades. A presente pesquisa 
visa refletir sobre o corpo experimentado pelas práticas da body modification, por seus 
adeptos, os modern primitives, e consequentemente, pensar também sobre como temos 
vivenciado o corpo na contemporaneidade.  
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ABSTRACT: 

The body constructions are ways of “being” in the world, of constituting the person as a 
certain individual, they also allow to demonstrate sensibilities. The present research 
aims to reflect about the body experimented by body modification practices of its 
followers, the modern primitives, and therefore, also to think about how we have 
experimented the body in contemporaneity. 
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A tatuagem parece ser a antecessora, uma espécie de ‘abre-alas’ de uma cultura 

denominada hoje de body modification (modificação corporal). Grupos de pessoas de 

países ocidentais vêm se inspirando em técnicas corporais utilizadas por sociedades não 

ocidentais para criarem suas próprias técnicas. A expressão body modification é bastante 

ampla, inclui cirurgias estéticas, body building ou até mesmo ginástica, anorexia e 

jejuns, é como nos explica o antropólogo Featherstone citado por Braz (2005. p. 1-2): 

 

O termo ‘body modification’ se refere a uma longa lista de práticas 
que incluem o piercing, a tatuagem, o branding, o cutting, as 
amarrações e inserções de implantes para alterar a aparência e a 
forma do corpo. A lista dessas práticas poderia ser estendida para 
incluir a ginástica, o body building, a anorexia e o jejum – formas 
pela qual a superfície corporal não é diretamente desenhada e alterada 
por meio de instrumentos que cortem, perfurem ou amarrem. Nessas 
práticas, o corpo externo é transformado por meio de uma variedade 
de exercícios e regimes alimentares, que constituem processos mais 
lentos, com efeitos externos, tais como o ganho ou a perda de massa, 
gordura ou músculos, que só se tornam observáveis após longos 
períodos de tempo (...) Adicionalmente, devemos considerar os 
modos pelos quais o corpo é modificado pelo uso de formas variadas 
de próteses e sistemas tecnológicos.  

 

Essa definição bastante ampla pode nos ser útil para pensarmos as modificações 

corporais resultantes das mais variadas técnicas. No entanto, em função do interesse 

desta pesquisa, nos centramos nas modificações do corpo a partir das práticas da 

tatuagem, piercing, branding, escarificação, suspensão e implantes subcutâneos. 

Beatriz Ferreira Pires (2005) faz a divisão entre as modificações corporais, por exemplo 

- as que visam aproximar a pessoa ao padrão de beleza determinada por nossa 

sociedade, como musculação e cirurgia plástica -, e as práticas que utilizam elementos e 

formas sem correlato com o corpo humano, como o piercing e a tatuagem. Esse 

segundo grupo ainda se desdobra em dois; um que faz modificações por modismo e 

outro que compartilha de idéias e ideais concernentes à modificação corporal. Talvez 

essa classificação seja um pouco equivocada, visto que todas estas modificações se 

inserem em uma ‘cultura de consumo’3 e uma ‘cultura do corpo’, ou ainda, talvez uma 

                                            
3 Segundo Gilles Lipovetsky “Pode-se caracterizar empiricamente a ‘sociedade de consumo’ por 
diferentes traços: elevação do nível de vida, abundância das mercadorias e dos serviços, culto dos objetos 
e dos lazeres, moral hedonista e materialista, etc. Mas, estruturalmente, é a generalização do processo de 
moda que a define propriamente. A sociedade centrada na expansão das necessidades é, antes de tudo, 



 

cultura do consumo do corpo ou pelo corpo. Não obstante, os próprios praticantes 

estabelecem uma divisão entre suas práticas e as separam entre mainstream 

(predominante) e non-mainstream (não predominante). No texto-relato presente no site 

BMEzine4 intitulado ‘Modification’ encontramos a seguinte definição: 

Na América moderna, estes procedimentos são comumente classificados em 
duas categorias: mainstream (que inclui cirurgia plástica e cosmética, 
alterofilismo, pintar o cabelo, pintar as unhas e depilação) e non-mainstream 
(que inclui body piercing, tatuagem, implantes subcutâneos, e vários métodos de 
propositalmente criar cicatrizes no corpo em padrões ou desenhos chamado 
“scarification”) (DAVE, 2004. p. 1, tradução livre e grifo nosso)5. 

A divisão que fazem é entre as técnicas mais comuns, como a cirurgia plástica e 

a body building, e as não tão populares, como o implante subcutâneo e a escarificação. 

A categoria non-mainstream incluía a tatuagem e o piercing, mas decorrente da grande 

popularização as duas práticas estão no limiar dessas definições. Uma tatuagem hoje 

para ser considerada non-mainstream, precisa ter desenho e tamanho diferenciado da 

grande maioria e ‘caminhar longe’ do que já se tornou convencional. Dentro dessa 

instância, há ainda aquelas que são ‘extremas’ ou ‘hard’, como o branding, a 

bifurcação, a escarificação, as pequenas nulificações e outras infinidades de práticas 

corporais, como a suspensão corporal. Para o filósofo Ortega (2006, p. 50), “Existe uma 

progressão nessa série, na qual a marca corporal torna-se cada vez mais profunda e 

menos epidérmica”. Le Breton (2003) em sua obra ‘Adeus ao corpo’ faz uma análise de 

como o corpo está sendo vivenciado e suas perspectivas atuais. O corpo foi desde os 

pré-socráticos visto com suspeita, lugar dos erros e desejos mundanos. Pois, é no corpo 

que a alma se perde, a carne envelhece e o homem percebe-se mortal. O que Le Breton 

defende é que hoje o discurso científico pensa o corpo como simples matéria, um 

simples suporte da pessoa. É o corpo alter ego, ‘um outro de si mesmo’. O que o autor 

pesquisa em sua obra é justamente esta matéria desassociada da pessoa. A dualidade 

natureza/cultura, corpo/alma, matéria/espírito é ainda base fundadora do pensamento 

ocidental que se desdobra em corpo/pessoa. Esse corpo é um objeto apresentado como 

                                                                                                                                

aquela que reordena a produção e o consumo de massa sob a lei da obsolência, da sedução e da 
diversificação, aquela que faz passar o econômico para a órbita da forma moda” (1989, p. 159).   
4 Site criado e prestigiado pelos adeptos da body modificatian. Em língua inglesa, neste site é encontrado 
fotografias, FAQs (perguntas freqüentes respondidas) sobre suas mais diversas práticas, textos-relatos de 
experiências e enquetes. 
5 “In modern America, these procedures are commonly classified into two categories: mainstream (which 
includes cosmetic plastic surgery, body building, hair dying, nail painting and shaving) and non-
mainstream (which includes body piercing, tattooing, subdermal and transdermal implants, and various 
methods of purposely scarring the body in patterns or designs called scarification)”. 
 



 

imperfeito, ‘um rascunho a ser corrigido’. Esta dicotomia herdada desde a Grécia 

antiga, fundadora do pensamento ocidental, é ainda ratificada pelos anatomistas do 

renascimento, “Os anatomistas antes de Descartes e da filosofia mecanicistas fundam 

um dualismo que é central na modernidade e não apenas na medicina, aquele que 

distingue, por um lado, o homem, por outro, seu corpo” (LE BRETON, 2003, p. 18). 

Para Le Breton, práticas como body building, cirurgias estéticas e a body art 

demonstram o primeiro grau de suspeita direcionada ao corpo, pois a pessoa só se 

reconhece em seu corpo após uma segunda etapa, após ter realizado nele alguma 

interferência. A pessoa passa por uma reinvenção e resignificação de si mesma. Aqui o 

autor apresenta “o corpo vivido como acessório da pessoa, artefato da presença, 

implicando em uma encenação de si que alimenta uma vontade de se reapropriar de sua 

existência, de criar uma identidade provisória mais favorável” (Ibid., p. 22). E continua,  

[hoje] As fronteiras do corpo, que são simultaneamente os limites de 
identidade de si, despedaçam-se e semeiam a confusão. Se o corpo se dissocia 
da pessoa e só se torna circunstancialmente um ‘fator de individuação’, a 
clausura do corpo não basta mais à afirmação do eu, e então toda a 
antropologia ocidental se eclipsa e abre-se para o inédito (Ibid., p. 26). 

 Não há mais o limite dado pelo corpo natural, o limite é a vontade do homem, e 

é assim que o corpo contemporâneo, “passa a ser agente e sujeito da experiência 

individual e coletiva, veículo e produtor de significados, instrumento e motor de 

constituição de novas formas do sujeito” (MALUF, 2002, p. 96).  A vontade do homem 

é criar para si uma pessoa, mais próxima possível que ele quer ser. A tecnologia se 

prontifica a atender essa vontade, com as mais variadas técnicas. É assim que a 

tatuagem, o piercing, o branding e as outras práticas inseridas na body modification se 

tornam o cerne da construção de pessoas adeptas a tais práticas. Para a antropóloga 

Sônia Maluf (Ibid., p. 96),  

 
Quando uma pessoa faz uma tatuagem ou um piercing no corpo ela não está 
apenas inscrevendo símbolos, significados e valores culturais em uma ‘matéria 
bruta’ – a pele ou a carne até então imaculadas. Portar uma tatuagem ou um 
piercing é também uma forma de se constituir como um determinado tipo de 
sujeito – nesse caso é o corpo, ou mais especificamente uma determinada 
corporalidade, que constrói uma determinada pessoa. 

 
 

 Como vimos toda a ênfase atribuída por nossa sociedade ao corpo é o que 

Francisco Ortega (2006, p. 42) chama de ‘bioidentidades’: “[ ] ... as quais têm deslocado 

para a exterioridade o modelo internalista e intimista de construção e descrição de si”. A 

última campanha publicitária de uma marca de tênis pode ilustrar perfeitamente o 



 

pensamento de Ortega quando usa como slogan a seguinte frase: Use a alma pelo lado 

de fora
6. À luz dos conceitos de bioidentidades e biossociabilidades7 que o autor analisa 

a body modification. Para Ortega, diferentemente de Le Breton, as novas práticas em 

relação ao corpo não continuam a imprimir dicotomias tais como corpo/alma, 

interioridade/exterioridade, corpo/pessoa; mas sim as tornam obsoletas. Para ele, essas 

novas práticas “fundem corpo e mente na formação de bioidentidades somáticas” (Ibid., 

p. 46). Mas Ortega se aproxima do pensamento do antropólogo francês ao expor que a 

pessoa divide-se em uma identidade a ser negada e outra a ser alcançada, e que essa 

identidade desejada é considerada pela pessoa a verdadeira. Identidade essa quase 

sempre provisória, fazendo do corpo o alter ego de que fala Le Breton. Segundo Ortega 

há na literatura existente sobre body modification duas correntes; uma que vê o 

fenômeno como espécies de patologias, e outra que a vê como elemento constitutivo da 

sociedade de consumo, nomeado por Baudrillard de “carnaval de signos sem significado 

anexo” (Apud ORTEGA, 2006, p. 50). A primeira parece-nos bastante imprópria, 

reduzindo a complexidade da questão; a segunda, apesar de feliz em momentos de sua 

análise, seja talvez um pouco incompleta, ao deixar fugir alguns elementos, como a 

busca por diferenciação que em muitos momentos compartilha e em outros tenta refutar 

ideários de nossa sociedade, tentando estimular experiências corpóreas.  

A preocupação em ‘reativar’ uma certa dimensão do vivido corporal é também 

uma característica que podemos encontrar na body art e na performance, expressões 

artísticas que têm o corpo seu sujeito e objeto de sua arte. Em ambos os casos, o corpo 

dessacralisado se revelará num mundo onde tudo tem se tornado cada vez mais insípido 

e ascético, e é então, evidenciado o corpo orgânico, o corpo instrumento (sangue, suor, 

esperma, excremento). O corpo que ao longo da história da arte era exaltado ou por sua 

beleza ou por ser o templo da alma, na body art o é como instrumento do homem, dado 

à sua própria vontade. Para Breton (2003, p. 28), “[ ] a body art leva ao auge [a] lógica 

que transforma o corpo abertamente no material de um indivíduo que reivindica 

remanejá-lo à vontade e revelar modos inéditos de criação”. A body art nesse sentido 

                                            
6 Disponível em: http://www.converse-allstar.com.br/brazil/default.aspx?campaign_id=1 
7 Segundo Ortega “[ ] ...a noção de biossociabilidade visa a descrever as novas formas de sociabilidade 
surgidas a partir da interação do capital com as biotecnologias e a medicina. A biossociabilidade é uma 
forma de sociabilidade apolítica constituída por grupos de interesses privados, não mais reunidos segundo 
critérios de agrupamento tradicional – raça, classe, estamento, orientação política -, como acontecia na 
biopolítica clássica, mas segundo critérios de saúde, performances corporais, doenças específicas, 
longevidade etc. [ ] Na biossociabilidade, criam-se novos critérios de mérito e reconhecimento, novos 
valores com base em regras higiênicas, regimes de ocupação de tempo, criação de modelos ideais de 
sujeito baseados no desempenho físico.” (2006, p. 43).  Ainda assim, acreditamos que essas novas formas 
de sociabilidades centradas no corpo não deixaram de ser política.  



 

apresentado irá influenciar deveras a body modification, mas as diferenças são postas 

entre as duas. Segundo Beatriz Ferreira Pires (2005), a principal diferença entre a body 

art e a body modification é que na primeira, o principal objetivo era desfetichizar o 

corpo humano, abandonando uma exaltação à beleza, que esteve presente em toda 

história da arte. Por isso, o orgânico e o visceral. O objetivo era mostrá-lo como 

instrumento do homem. Já na body modification cria-se uma relação do artista com o 

corpo totalmente diferente das estabelecidas pela body art e pela performance. Na body 

modification, o fetiche e a exploração sensorial marcam incontestável presença no 

cotidiano.  

Corpos perfurados, queimados, cortados, redesenhados com implantes, 

mutilados e suspensos são os corpos dos modern primitives, primitivos modernos ou 

apenas ModPrims. Adeptos da body modification, suas práticas dos piercings, 

escarificações, brandings, bifurcação de língua, nulificações, suspensão e implantes 

subcutâneos ampliam e intensificam a potencialidade dos corpos. Segundo Braz (2005, 

p. 5),  

 

Os Modern Primitives buscavam uma aproximação ideal, simbólica e prática 
com técnicas supostamente pertencentes a sociedades que diziam ser 
tradicionais ou “pré-letradas”. A referência a um primitivismo idealizado 
romanticamente lhes servia – e continua servindo a muitos dos adeptos da Body 
Modification – de substrato para dar sentido e legitimidade a suas práticas.  

 

Entretanto, para Mark Dery (Apud LE BRETON, 2003, p. 38) o Modern 

Primitive se torna uma categoria mais ampla. Para ele, modern primitives é uma 

 

 (...) categoria que recobre tudo, que compreende os fãs do tecno-hard-core a 
da dance-music industrial: os fetichistas da escravidão; os artistas de 
performances; os tecno pagãos; finalmente os que gostam de pendurar-se com 
ganchos subcutâneos e outras formas de mortificação ritual ou de ‘jogo 
corporal’, que pretensamente produzem estados alterados. 

 

O termo Modern Primitive foi cunhado por Fakir Musafar, em 1967, para 

designar aqueles que mesmo pertencendo a sociedades ocidentais ‘complexas’ 

desenvolviam práticas de manipulações corporais próximas das de sociedade ditas 

‘primitivas’. Ele denomina as pessoas que são “modernas primitivas” como sendo 

“Todas as pessoas não tribais que reagem a uma urgência primal e que fazem alguma 

coisa com seu corpo” (MUSAFAR Apud LE BRETON, 2003, p. 36), ou seja, pessoas 



 

ocidentais e urbanas que seguem um ‘chamado natural’ para modificar seus corpos. 

Fakir Musafar é estadunidense, nasceu Roland Loomis em 10 de agosto 1930, 

em Aberdeen, Dakota do Sul, local vizinho a uma reserva indígena, que sempre o atraiu. 

Ele é conhecido como o pai do movimento dos modern primitives. Segundo Ferreira 

Pires (2005), Fakir Musafar adotou esse nome no ano de 1978, inspirado em um 

indivíduo que viveu na Pérsia por volta do ano de 1800 e passou dezoito anos de sua 

vida perambulando pelas cidades com punhais e outros objetos enterrados no corpo, 

tentando explicar às pessoas os mistérios que lhe permitiam fazer tais coisas. Segundo 

Le Breton (2003, p. 36), Fakir conta que “desde sua infância experimenta uma profusão 

de modificações corporais e que ele muitas vezes as apresenta em público. Apaixonado 

por uma reportagem do National Geographic, aos 12 anos ele encerra a cintura num 

espartilho justo para se parecer com um adolescente apertado em um cinto-ritual de uma 

fotografia que o impressionou”. Aos treze anos, realizou um piercing no prepúcio. Para 

ele, nascia ali os modern primitives.  Quando criança, Fakir não gostava de se sujeitar às 

regras que julgava o infringir em sua liberdade e alteridade; como ter de cortar o cabelo 

ou ter de fazer refeições três vezes ao dia. Começou a ensaiar certas práticas corporais 

com o intuito de procurar experiências que o aproximasse da morte. Diz também já ter 

tido experiências conscientes fora do corpo e explica: “Temos um corpo e ele é fluído, 

eu não era mais o corpo, mas uma bola de consciência realmente livre”. E continua, “o 

corpo é a tua casa, a tua casa é como você quiser, não fazer isso é não viver” (HEUZE, 

2000, p. 35, tradução livre).  

Fakir defende que tudo o que é posto no corpo muda sua relação com a vida e 

com seu corpo. Começou a se furar sem sugestões de outras pessoas, inspirado apenas 

por imagens de reportagens de revistas. Desde o início se fotografava para documentar o 

desenvolvimento de suas modificações corporais. Os jogos corporais, como ele 

denomina, são próximos da magia, e a magia próxima do controle do mundo. 

Considera-se uma pessoa mágica, e diz não ser fácil ser uma pessoa mágica em um 

mundo tecnológico como o nosso. Fakir é uma pessoa espiritual, ou seja, para ele existe 

uma realidade outra que não a realidade material. Crê na reencarnação e na imortalidade 

da alma e, por isso, suas experiências corporais têm o intuito de transcendência e o 

objetivo de corporificar o inconsciente (HEUZE, 2000; PIRES, 2005,).  

Foi nos Estados Unidos, berço dos modern primitives, e na Europa que, nos anos 

80, amplia-se o número de pessoas que procuram pela body modification, ampliando 

também seu repertório de práticas. Essas pessoas parecem, na maioria, terem sido 



 

atraídas por imagens das técnicas corporais praticadas por sociedades tradicionais. A 

revista National Geographic, a maior fonte dessas imagens, torna-se, sem saber, a maior 

inspiradora e estimuladora de tais práticas, pela qual vimos em Fakir Musafar e como 

nos mostra Farrel Perry, também estadunidense nascido em 1959, vocalista e letrista da 

banda Jane’s Addiction
8
, em entrevista concedida ao professor de folclore da 

Universidade de Oregon, Daniel Wojcik:  

 

Um dia, eu estava olhando para fotografias na National Geographic de pessoas 
com argolas nos seus narizes, e eu realmente achei que elas eram belas. Então 
eu peguei um brinco, pus no meu nariz, e disse, ‘Meu Deus, [saca?], eu 
realmente gosto disto’. Eu realmente acho atraente – eu não estou brincando – 
isso balançando no meu rosto. (PERRY Apud WOJCIK, 1995, p. 31, tradução 
livre)9. 

 

Nas várias sociedades humanas, principalmente aquelas que inspiraram os 

modern primitives, as marcas corporais são associadas a ritos de passagem ou 

vinculadas a sentidos intrínsecos dentro da comunidade. Segundo Le Breton (2003, p. 

38), nas práticas adaptada ao ocidente sua “dimensão estética ou sua qualidade de 

desempenho físico é o que conta primeiramente, mesmo se às vezes a preocupação de 

sua significação de origem é simplificada para entrar em um outro contexto social e 

cultural”. Para ele, o “primitivismo moderno” é “uma colagem de práticas e de rituais 

fora de contexto, flutuando em uma eternidade indiferente, longe de seu significado 

cultural original, muitas vezes ignorado por aqueles que o empregam transformando-o 

em performances físicas”. Retira-se o significado original, mas se empresta vários 

outros. E continua, “[...] essas experiências nem por isso deixam de revestir formas de 

sagrados íntimos que tornam sua realização particularmente intensa”(Ibid., p. 37).  Fakir 

Musafar tem como referência explicita as sociedades tradicionais. Ele busca uma 

espécie de transcendência e usa as práticas dessas sociedades para legitimar suas 

próprias, mas o sentido emprestado à prática muda na contemporaneidade. Ainda em Le 

Breton (2003, p. 38), lemos:  

 

Fakir Musafar não cessa de evocar as comunidades tradicionais, cujos usos 
recupera por conta própria, desviando-as, a fim de viver momentos de êxtase. Os 
ritos tradicionais são folclorizados à maneira de uma máscara dos espíritos 
exposta por trás dos vidros de um museu; eles transformam-se em signos 

                                            
8 O autor encontrou-se com Perry em 1985, época que tinha recém formado a banda Jane’s Addiction, que 
tão logo faria imenso sucesso no final dos anos 80 e começo da década de 90. 
9 “One day, I was looking at ‘National Geographic’ pictures of people with rings in their noses, and I 
really thought they were beautiful. So I took an earring, and I put it into my nose, and I said, ‘God, you 
know, I really like that’. I really do think it’s attractive – I’m not joking – it balances out my face” 



 

indiferentes a seu conteúdo dos quais só importa o valor de representação para 
nossas sociedades ocidentais contemporâneas. 

 

Se para os modern primitives suas práticas são uma forma de ‘reagir a uma 

urgência primal’, a uma primitividade do corpo e da pessoa, não o é em seu contexto de 

origem. Jeudi (2002, p. 123) salienta:  

 

A body art [também a body modification] escolhe, igualmente, uma via oposta 
à da arte primitiva. Nas sociedades primitivas as práticas de inscrição sobre o 
corpo, a escarificação, as pinturas, bem como todas essas composições sutis 
que C. Lévi-Stauss descreve ao estudar os índios caduveo do Brasil, são 
práticas que ‘culturalizam’ o corpo, que anunciam a passagem a uma sociedade 
da escrita. Nada a ver com a exaltação da primitividade do corpo! Muito ao 
contrário, o corpo torna-se instrumento privilegiado da linguagem e da 
transmissão. A organicidade originária e radical não é senão um mito 
estereotipado de uma selvageria contra a qual todo destino de uma civilização é 
construído. 

 

O termo Primitivo, ainda que criado para transcrever fases temporais, funcionou 

e articulou uma carga valorativa pejorativa, indicando uma falta de ‘civilização’ ou 

‘civilidade’, atraso cultural e tecnológico. Logo, o termo apresenta uma idéia 

etnocêntrica e eurocêntrica, que fazia parte da idéia de evolucionismo social do passado, 

aos poucos abandonada pela antropologia (MIZRACH, 2005). Para os que o 

romantizam, o termo primitivo é também ligado à idéia de originalidade, onde a 

essência do homem se encontraria na sua forma mais pura e natural. Esse é o sentido 

mais próximo empregado pelos modern primitives.  

A apropriação de símbolos ou práticas de sociedades não-ocidentais não é 

novidade. Os hippies se inspiraram em uma série delas para criarem sua estética 

‘psicodélica’, também os punks apresentaram ao ocidente os piercings, até mesmo o 

bungee jump é oriundo da Ilha Pentecost, na Oceania, onde era praticado por nativos. O 

cerne da questão são os novos usos que as pessoas dão a essas práticas adaptadas. As 

práticas dos jovens modern primitives têm se mostrado cada vez mais como formas de 

rituais pessoais e formas de se constituírem como determinado sujeito. Como visto a 

construção da identidade nos dias de hoje se dá principalmente através da fabricação do 

próprio corpo. Os modern primitives podem parecer ‘primitivos’ para alguns ou até para 

eles próprios, mas sentem-se completamente modernos. Lembrando Marshall Berman, 

ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição, para ser “inteiramente 

moderno é preciso ser anti-moderno” (1986, p. 14-15), Para o autor, na modernidade 

somos todos  



 

 
 movidos, ao mesmo tempo, pelo desejo de mudança – de autotransformação e 
de transformação do mundo em redor – e pelo terror da desorientação e da 
desintegração, o terror da vida que se desfaz em pedaços. Todos conhecem a 
vertigem e o terror da vida que se desfaz em pedaços. Todos conhecem a 
vertigem e o terror de um mundo no qual “tudo o que é sólido desmancha no 
ar” (Ibid., p. 13). 

 

 
Nesse cenário moderno e turbulento e sem perspectivas dos limites futuros, “As 

pessoas [ ] estão aptas a sentir-se como as primeiras, e talvez as últimas a passar por 

isso; tal sentimento engendrou inúmeros mitos nostálgicos de um pré-moderno Paraíso 

Perdido” (Ibid., p. 18). Nesse “espírito” hoje se formam identidades, subjetividades e 

sensibilidades modernas e contemporâneas. Nesse contexto, o pensamento de Kehl 

(2001) é relevante quando nos diz que na contemporaneidade perdeu-se a capacidade de 

se transmitir o que foi compartilhado por uma comunidade, de geração para geração, 

onde se empregava a marca individual, a diferença dada pelo narrador, mas que não é 

autor daquilo que narra10. Segundo Kehl (2001, p. 16-17), hoje o indivíduo é “destinado 

a morrer no anonimato sem qualquer promessa de vida eterna, está condenado a se 

tornar autor de sua vida sem fama e sem sentido”. Contra esse anonimato, continua a 

autora, “[...] A modernidade exige que cada um seja o autor, autônomo, da própria 

vida”.  

Com as são inúmeras e sempre reinventadas estratégias disponíveis, a cada 

instante as pessoas criam alter ego. Para Baudrillard (Apud LE BRETON, 2003, p. 29), 

“ser o que se é torna-se uma performance efêmera, sem futuro, um maneirismo 

desencantado em um mundo sem maneiras”. E é esse mundo sem maneiras e verdades 

que conduz a uma centralização cada vez maior sobre o indivíduo sobre si, segundo Le 

Breton (2003, p. 38), “A retirada para o corpo, para a aparência, para os afetos é um 

meio de reduzir a incerteza buscando limites simbólicos o mais perto possível de si”.  

Só nos resta aquele que ainda não se ‘desmanchou no ar’, “Só resta o corpo para o 

indivíduo acreditar e se ligar”. O corpo transforma-se em um emblema da pessoa, do 

self, constantemente exposto. “A interioridade do sujeito é um constante esforço de 

exterioridade, reduz-se à sua superfície. É preciso se colocar fora de si para se tornar si 

mesmo. Mais do que nunca, repetindo Paul Valéry, ‘a pele é o mais profundo’” ( Ibid., 

p. 29). As novas identidades urbanas e o processo de construção de subjetividades, não 

só dentre os adeptos da body modification parecem responder a essa situação de 

                                            
10 Em referência ao narrador benjaminiano e o sujeito moderno de Foucault.  KEHL, 2001, passim. 



 

instabilidades. Os modern primitives têm nas constantes modificações corporais uma 

espécie de projeto corporal onde se encontram em um ir e vir constante, quase um 

brincar com o corpo na busca ou criação de si mesmo. O corpo é tratado sempre como 

um projeto, inacabado, pois as possibilidades não são finitas. A pessoa está na condição 

de um eterno devir. Um ser efêmero num fluxo constante e ininterrupto de modificações 

de seu corpo, onde se cria, se recria, se angustia, se brinca e se transforma. 
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