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RESUMO 

O campo da Publicidade e Propaganda nas últimas décadas tem sido lugar de muitos estudos, 

pesquisas e discussões quanto sua eficácia, suas produções e seu alcance. Enunciações 

discursivas de uma década atrás são consideradas preconceituosas, ineficientes e vulgares. 

Sendo assim, estudiosos das Ciências Humanas e Sociais tem discutido outra conjuntura em 

que a diversidade e as minorias passaram a ser o solo para filiações de marcas consagradas, 

produções de sentidos acerca do corpo e suas representações quanto a equidade de raça, 

gênero, etnia, terceira idade, sobre-peso e sujeitos com necessidades específicas especiais que 

aparecem em comerciais publicitários, forçando-nos a absorver outras belezas não 

padronizadas. Objetivamos problematizar as produções publicitárias e seus sequestros de 

identidades diversas como locus de saberes discursivos e não discursivos acerca da biopolítica 

dos corpos. O processo metodológico atende aos critérios da arquegenealogia foucaultiana. 

Como teorizações, usaremos Foucault (1997, 1999,  2008). Concluímos que a linguagem 

publicitária tem usado outros artifícios para além de corporalizar estéticas padronizadas de 

outrora, mas apresenta possibilidades de tais corporalidades, mesmo que inclusivas, não deixa 

de ser um nicho mercadológico a ser alcançado. Assim, o discurso publicitário encontra-se em 

uma linha muito tênue entre a inclusão do diverso e a exclusão de outros diversos. 
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CORPOS HETEROTÓPICOS  

 
 

“As heterotopias inquietam, sem dúvida, porque solapam secretamente a 

linguagem, porque impedem de nomear isto ou aquilo, porque arruinam de 

antemão a “sintaxe”. 

 

 

 Os corpos que traremos para discussão nesse trabalho está em uma viagem onde não 

há porto de chegada, nem ancoragens, corporeidades em trânsito e variantes, corpos 
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hipermodernos e por se formar. O percurso existencial e experiencial desses sujeitos é que 

vão dando forma, textura e posicionando o sujeito como da ordem do plural. Retomando 

Foucault no livro As palavras e as coisas, em seu prefácio faz alusão às utopias e heterotopias. 

A primeira é plena de ilusão, de regularidades e são por isso, consoladoras. Enquanto a 

segunda, inquietam, transitam possibilidades, não necessitam de nomeações e estancam as 

palavras que as nomeiam. (FOUCAULT, 2002: XIII).  

 Os corpos na mídia por muitas décadas foram representado sob uma estética platônica 

de perfeição: corpos belos, milimetricamente moldados, corpos prontos para guerra com vigor 

e musculatura rija. Esses corpos passaram a ser protótipo de corpo belo e apto a serem 

consumidos como um produto utópico e consolador de um sujeito exitoso, pronto a ser amado 

e desejado. Apesar de tantas mudanças socioculturais, desenvolvimento tecnológico e 

mudanças nas formas dos sujeitos se relacionarem com outras dinâmicas que afetam sua 

subjetividade, esses estereótipos de beleza ainda são uma tônica como estratégia de sedução 

publicitária. 

 Apesar de permanências no que tange a essas belezas e corpos eurocêntricos, as 

mudanças através de corpos heterotópicos, corporeidades mestiças, gêneros fluidos, corpos 

multilados, obesos, geracionais, étnicos estão na ordem do dia e representam muito mais que 

vender produtos e serviços, estão sendo midiatizados como estilos de ser, subjetividades 

plurais e transgressoras da norma. Estes corpos apresentam uma nova conjuntura no campo 

midiático, nova linguagem a nos alfabetizar o olhar, nova sintaxe desestruturada, gramática 

corporal que desconhece as normas cultas, abusando e usando outros textos a serem lidos e 

consumidos.  

 No campo da publicidade e propaganda, para o sucesso de uma campanha, muitos 

formatos discursivos e não discursivos entram no jogo de produção de verdades: conceitos, 

ações mercadológicas, tipografias, cores, formatos de peças online e offline, redação 

específica para cada meio utilizado e retorno financeiro para o cliente que contratara a 

agência, ou bureau de comunicação para resolver suas demandas. Meio a este emaranhado, os 

jogos de veridicção são jogados pelos profissionais da agência, o empresário detentor da 

marca, o que se deseja produzir como verdade e o sujeito/consumidor que comprará essa 

verdade e entrará nesse jogo, ou não. Além dessa teia em que os discursos se entrelaçam, o 

corpo aparece como espaço textualizador dessas mensagem. Assim, o corpo-linguagem 

assume enquanto texto um elemento discursivo e enquanto meio para sedução publicitária, 

aplica tais verdades e funciona como não-discursivo, como aplicador de normas, de verdades 



 

e de ethos a ser consumido. Nesse jogo do discursivo e não discursivo, o corpo que outrora 

era apenas pleno do belo, hoje transita em outras belezas, outras corporeidades, bem como, 

outras existencialidades. Assim, a alfabetização do nosso olhar, dos nossos sentidos e do 

respeito ao diverso apresenta-se como uma nova ótica publicitária.  

 O corpo que buscamos na publicidade é aquele que transborda possibilidades e dá 

existência ao diverso, às minorias que ainda apresentam como corpo feio, engraçado e 

rejeitado pela tríade publicitário – empresário – consumidor. Apesar de tanta exclusão, esses 

corpos produzem discursos de afirmação existencial, lutam por seus direitos quanto a 

representação midiática e poem-se nesse jogo discursivo de nova alfabetização do olhar.
4
 

 Esse objeto de estudo está em desenvolvimento na perspectiva Publicidade e produção 

de subjetividades, na base de pesquisa Imagem, Mercado e Tecnologia – UFRN, vinculada no 

curso de Publicidade e Propaganda. A partir dos resultados alcançados, das discussões 

realizadas em reuniões, bem como, tema transversal nos componentes curriculares do curso, 

esperamos intervir na formação e na alfabetização do olhar de nós mesmos e dos egressos do 

curso, gerando assim, uma publicidade mais equânime, respeitosa e produtora de discursos 

respeitosos para com a diversidade e as minorias. 

 A partir de teorizações-método foucaultiano que não olha o sujeito pesquisado por um 

enquadramento de teorias e metodologias capazes de lhes decifrar, optamos em 

transversalizar teorizações, dando-lhes nossas leituras, adaptando-as aos nossos sujeitos e 

tornando o caminho de estudos e pesquisas o próprio solo metodológico. Assim, vamos 

adaptando metodologicamente de acordo com o desenrolar do estudo. Tomamos como ponto 

de partida, enunciações publicitárias que traz o corpo para além do modelo platônico de 

beleza, mas corpos que trazem novas leiturabilidades existenciais de belezas outras apagadas 

em nome do desrespeito e preconceito frente ao ja-dito imposto. Para além do silenciamento 

produzido desses sujeitos, está em jogo o crescente número de consumidores ávidos por 

existirem e serem representados midiaticamente. 

 

TRASITANDO POR ALGUMAS LENTES ANALÍTICAS 

 As lentes analíticas pelas quais fazemos uma arqueologia dos filmes publicitários e 

dos impressos são olhares transdisciplinares pelas teorizações foucaultinas da Filosofia e da 
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Linguística aplicada IN-disciplinar (2012) Moita Lopes), entre outras teorizações que 

atravessam nosso percurso de leituras e escrita.  

A predominância do olhar para corpos em vias de transgredir o corpo ascéptico, 

higienizado pela mídia, que por muitas décadas foram discursivamente apresentado como 

locus da beleza e a razão de ser publicizado, encontra nessa contemporaneidade em que o 

empoderamento feminino, as discussões sobre gênero, sexualidade, transexualidade, bem 

como, questões de identidade e visibilidade negras, geracionais e corpos fora do padrão 

magro, branco e erótico outros discursos que como uma rede tecida por inúmeros fios 

apresentam discursividades plurais capazes de dar existência a outros sujeitos escondidos 

atrás do preconceito social. Em entrevista dada a Didier Eribon em agosto de 1986, Deleuze 

afirma que se faz necessário raxar as palavras ou frases para delas extrair os enunciados. 

Entendemos que ao raxar tais palavras e frases, extrairemos “outros” enunciados e assim, 

novas formações discursivas a serem panos de fundo para novas lutas pelo direito a existência 

e ao reconhecimento do diverso como sujeitos sociais e com representação nas mais diversas 

instituições. A publicidade que é nossa preocupação, pode ser uma forte aliada nessa 

representação midiática e na promoção de novas formas de consumir. 

Trazer a discussão da publicidade e do biopoder/biopolítica dos corpos tem sido cada 

vez mais a tônica dos estudiosos nesse campo do saber. Foucault (2008) apresenta a 

Biopolítica como “Arte de governar”. Essa arte que é exercida pela governamentalidade no 

fim do século  XVIII, analisa a maneira das condutas dos loucos, delinquentes, doentes, 

criaças, entre outros como uma forma de gestão do corpo social. Aproximando a biopolítica 

dos corpos à publicidade podemos notar como por décadas ela manteve o “status quo” de 

corpos eurocênticos, dando veridicção a tais sujeitos no espaço midiático-social, bem como, 

representando-os como modelos únicos de beleza.  Foucault (1997, pág. 89) no Resumo dos 

Cursos do Collège de France – 1970-1982 nos apresenta o conceito da biopolítica: 

O termo escolhido foi, portanto, a “biopolítica”: entendia por “biopolítica” a 

maneira pela qual se tentou, desde o século XVIII racionalizar os problemas 

propostos à prática governamental, a um conjunto de seres vivos constituídos em 

população: saúde, higiene, natalidade, raças…Sabe-se o lugar crescente que esses 

problemas ocuparam, desde o século XIX, e as questões políticas e econômicas em 

que eles se constituíram até os dias de hoje. 

 

Como Foucault afirma, “os problemas ocuparam e ocupa na atualidade” esses corpos 

que transitam na diversidade apresentando-nos outras subjetividades, bem como, outros ethos, 

são os corpos que a biopolítica controla suas condutas, sua natalidade, educação em 



 

percentuais no social. Cabe também apresentar esses corpos que são controlados e censurados 

pela publicidade estão transgredindo as normas e aparecendo como possibilidades de Ser. 

Apresentamos ainda, que há uma higienização desses corpos transgressores. Não é qualquer 

corpo negro, geracional, de gênero fluido e obeso que aparecerão nos enunciados 

publicitários. O controle e a seleção deve aprocimar-se da discursividade branca, bela e com 

formas corporais esteticamente apresentáveis. A inclusão desses corpos que são adaptados e 

aproximados ao padrão, exclui por sua vez, outras formas de existência negra, gay e for a dos 

padrões dos incluídos. Apresentamos assim, uma exclusão na inclusão. 

Para Nobrega (2010) a cultura do consumo estabelece a partir do corpo belo, 

sexualmente disponível, associado ao hedonismo e lazer, reforma a importância de 

publicização do belo.  As mídias de massa exibem tais corpos e suas disciplinas para sê-lo 

belo com dietas e produtos infalíveis, cosmeticos, terapias, apresentando a preocupação com a 

imagem que está para além dos limeites do corpo. A autora intitule esses corpos como corpo-

outdoor. 

 Nas imagens abaixo podemos perceber o quanto há permanência da estética padrão na 

publicidade. 

Imagem 1
5
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 Na imagem 1, por mais que apareça um corpo multilado e tatuado o modelo 

hegemônico de beleza continua, a discursividade apresentada ainda prima por corpos com 

traços da beleza platônica. Transversalizando teorizações foucaltiana acerca da biopolítica dos 

corpos e da Ordem do discurso (2007) , a biopolítica na perspectiva midiática seleciona, 

controla, organiza e distribute tais enunciados, promovendo assim o domínio dos 

acontecimentos, selecionando corpos aptos a serem publicizados e aceitos pelos 

sujeitos/consumidores. A influência desta biopolítica dos corpos nos torna seguidores de 

grandes  marcas, seduzindo-nos ao consume dos produtos, serviços e dos próprios corpos que 

estão para além de uma vitrine dos produtos apresentados. 

 Os estudos da Linguística Aplicada indisciplinar, termo cunhado por Luiz Paulo da 

Moita Lopes é de grande esclarescimento para a compreensão desses corpos, outrora 

silennciados, ganhando notoriedade a partir das lutas por reconhecimento na 

contemporaneidade. Essas lutas avançaram por vários campos e grupo sociais de sujeitos 

marginalizados na mídia e no context social. A força do empoderamento e da representação 

de outras siubjetividades e corporeidades apresenta-se como um caminho sem volta. Moita 

Lopes (2006) afirma que é chegada a hora de “ver o mundo com pares de óculos diferentes”. 

O autor afirma acerca de novos esquemas de politização a partir da Linguística Indisciplinar e 

de sua agenda sociopolítica: 

…a possibilidade política de que a pesquisa contemple outras histórias sobre quem 

somos ou outras formas de sociabilidade que tragam para o centro de atenção vidas 

marginalizadas do ponto de vista dos atravessamentos identitários de classe social, 

raça, etnia, gênero, sexualidade, nacionalidade etc. Esse percurso parece essencial, 

uma vez que tais vozes podem não só apresentar alternativas para entender o 

mundo contemporâneo como também colaborar na construção de uma agenda anti-

hegemônica em um mundo globalizado, ao mesmo tempo que redescreve a vida 

social e as formas de conhecê-la.  (MOITA LOPES, 2006, pág. 27). 

 

 Como observamos, a LA indisciplinar encontrou um caminho para analisar o sujeitos 

que ficam as margem, mas que também produzem discursos e saberes apropriados a serem 

contemplados pela pesquisa científica. Nesse caminho, tais grupos minoritários e em fase de 

empoderamento ganham as as cotidianidades sociais e midiáticas, aparecendo assim, 

vinculadas a novos padrões sociais, novas sexualidades, empoderamentos e existância dentro 

da categoria de belo, mesmo que seja uma outra beleza transgressora. Foucault (2009) escreve 

um texto em homenagem a Bataile acerca da transgressão e situa o conceito de transgressão 

como um gesto relative ao limite, este limite abrindo-se violentamente para o ilimitado. Sendo 



 

assim, o autor afirma que na transgressão nada é negativo, sim, que o ilimitado lança-se 

abrindo possibilidades à existência.     

 Na perspectiva da transgressão, as marcas apresentam apoio aos movimentos das 

minorias sociais e lançam-se no Mercado como grandes apoiadoras de suas causas. Filmes 

publicitários apresentam conceitos voltados para a diversidade, onde sujeitos gays, negros, 

ruivos, com deficiência física e gender fluide mostram seus estilos de vida, seu despojamento 

e o quanto a marca é apoiadora dessa transgressão estética padronizada. Ser diferente passa a 

ser muito mais que um estilo de vida, pasa a ser um forma do cuidado de si que Foucault 

(2010) “O cuidado de si é uma attitude para consigo, para com o outro, para com o mundo”. E 

é assim mesmo que  os conceitos publicitários tem demonstrado em suas publicações. Abaixo, 

a marca de biscoitos Oreo apresenta as formas de amar e a diversidade. 

 

Imagem 2
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Nos últimos anos, a demonstração de apoio ao diverso tem reforçado um discurso que 

a publicidade e seus criativos estão cada vez mais sensíveis e mais engajados. O jogo 

discursivo usado está no limiar do apresentar outras possibilidades de ser e viver e a 
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manuntenção do já-posto. Podemos também argumentar que mercadologicamente quanto 

mais diverso, mais possibilidade de seduzir outros públicos. A sensibilização através de uma 

formação discursiva que prima pela ideia de transgressão, jovem descolado, uma pseudo 

homossexualidade legal e aceita por todos, fim do preconceito e sociedade descolada tem 

aparecido como novos rumos no campo publicitário. Podemos constatar em mais uma 

imagem publicitária abaixo: 

 

Imagem 3
7
 

 

 

 

 

A marca de cerveja Skol em sua última campanha publicitária, traz o que podemos 

intitular diversidade. O filme publicitário apresenta um jingle com musicalidade alegre e 

contagiante, mostra a população consumidora de seu produto como da ordem do cotidiano, 

gente comum e diversa. O filme também traz alguns conceitos como: “Uma edição especial 

de latas nas cores da nossa pele” e “Redondo é sair do seu quadrado”. Além de apresentar ser 

uma marca preocupada com questões sociais, a Skol promove o consumo a partir de 

colecionar as mais diversas cores das latas. E ao fim, apresenta um slogan envolvente que 
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chama seus consumidores a sair do quadrado. Forma geométrica de denota tradição, 

preconceito e caretisse. 

 

POR ENQUANTO… 

O estudo em questão ainda está em fase inicial, pois faz parte de um projeto de 

pesquisa mais amplo que discute questões de biopoder e discurso no campo publicitários e 

analisará uma variedade de filmes publicitários e publicidade impressa em que questões da 

diversidade e de sujeitos outrora excluídos aparecem como sujeitos publicizados e sujeitos do 

consumo. Desejamos pesquisar como a entrada e permanência de belezas outras vinculadas as 

marcas estão influenciando na compreensão e respeito à diversidade pela publicidade e pela 

sociedade, bem como, se o sequestro de outras identidades  também normatizam e controlam 

estéticas, ora incluindo belezas da diversidade, ora excluindo outras tantas belezas. O controle 

desses corpos e prazeres, bem como dos discursos a que se referem também demonstram o 

quanto as instituições controlam, selecionam, distribuem, bem como, excluem sujeitos que 

não estejam dentro dos padrões “dessa diversidade”. Vemos assim, que não é todo o diverso 

que está sendo representado pela publicidade, mas sim, atraves desse controle dos indivíduos, 

o que escapa, acaba ficando excluído. 
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