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Da ortopedia ao controle
do corpo: o discurso da saúde
na publicidade
Luciane Lucas
Tânia Hoff2

RESUMO
Este artigo aborda as transformações da concepção de corpo da
sociedade disciplinar - Foucault - para a de controle - Deleuze
-, com base na análise das representações de corpo presentes em
anúncios3 de medicamentos e cosméticos em dois momentos da
publicidade brasileira: a década de 1920 e a atualidade - segun-
da metade da década de 1990 até o presente momento. Embora
os cuidados com o corpo tenham se transformado significativa-
mente ao longo do século passado, observa-se, nas campanhas e
peças analisadas, que a noção de imperfeição e a necessidade de
aprimoramento permanecem como traço constitutivo do imagi-
nário de corpo.
Palavras-chave: Corpo; publicidade brasileira; medicamento;
cosmético.

ABSTRACT
This article deals with the transformations undergone by the
conception of body, from the disciplinary society - Foucault - to
the society of control - Deleuze -, using as our starting point
representations of the body found in advertisements for medicines
and cosmetics in two moments of Brazilian publicity: the 1920's
and now - from the second half of the 1990 's to the present day.
In spite of significant changes in body care throughout the 20th
century, we can notice in the campaigns and advertisements un-
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der analysis that the notions of imperfection and the need of im-
provement are still constituent features in the cultural imagíng
of the body.

Keywords: Body; Brazilian advertising; medicine; cosmetic.

A comunicação subjacente às técnicas
de si: breve análise do binômio saber-poder
na contemporaneidade

Analisar o sentido que o discurso sobre o corpo adquire na

sociedade contemporânea requer, cada vez mais, um olhar aten-

to sobre as interpolações a respeito da saúde, da estética e do
consumo. Ao observarmos hibridismos progressivos entre ali-

mentos e medicamentos (de que os complementos vitamínicos
são exemplos) ou entre fármacos e cosméticos de última geração

- que prometem intervenções "inteligentes" no corpo, como é o

caso dos neurocosméticos4 —, surge a seguinte questão: não esta-
remos presenciando uma mudança na produção de sentido do

discurso da saúde, como já ocorreu ao longo da modernidade?
Agora, não só os nossos ânimos podem ser produzidos e alterados

por substâncias químicas, mas também a pele, como aparato da
cultura, pode reproduzir um estado emocional estimulado pelas

tecnologias biomédicas.

Nessa passagem da disciplina para o controle, reinventam-se
as estratégias de biopoder e os modos de intervenção sobre o cor-

po, partindo-se de um discurso médico-científico que não só res-
ponsabiliza o indivíduo por sua saúde, como também legitima

a estetização desse discurso. Uma breve análise da publicidade
e da narrativa de corpo que nela se inscreve já evidencia dois

fenômenos: a laicização do saber médico e a cientificização do
discurso publicitário. Nas entrelinhas da narrativa publicitária,

argumentos científicos constituem formas de saber-poder legi-

timadoras das representações que povoam o imaginário social e
que, conseqüentemente, redimensionam os conceitos de saúde,
doença e corpo são.

Neste sentido, a análise das práticas discursivas - que, se-
gundo Foucault, constitui um eixo metodológico - nos habilita
a compreender em que medida as transformações nos modos
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de expressão (incluindo a narrativa do corpo) apontam para
mudanças nas representações sociais. Por meio dessas práticas
discursivas, ou seja, das formas como o sujeito de conhecimen-

to se expressa e constitui historicamente seu espaço, podemos
entender não só o aparecimento e a consolidação de maneiras

específicas de subjetividade, como também novas estratégias de

poder e de produção de verdade. Longe de se restringir ao cam-

po próprio do discurso como fato lingüístico, os modos de saber,

que evidenciam o sentido subterrâneo das práticas sociais, "ga-

nham corpo em conjuntos técnicos, em instituições, em esque-

ma de comportamento, em tipos de transmissão e de difusão"

(Foucault 1997: 12). Razão por que a comunicação midiática

se revela um importante território de investigação, já que deixa

entrever, na enunciação das transformações das técnicas de si,

aquilo que constitui o alvo das estratégias de poder na sociedade

contemporânea: o processo de subjetivação, entendido mais de-

talhadamente como o processo de constituição do sujeito (Vaz
1999: 164).

Portanto, para entender as transformações na constituição do

binômio saber—poder da sociedade de controle, é preciso, antes,

atentar para as mudanças nas técnicas de si, entendidas tais téc-

nicas como procedimentos "prescritos aos indivíduos para fixar

sua identidade, mantê-la ou transformá-la [...] graças a relações

de domínio de si sobre si ou de conhecimento de si por si" (Fou-

cault 1997: 109). Isso significa que, diante do hibridismo entre

os cuidados com o corpo e o discurso da saúde, a diefética se

afirma como processo identitário (Bruno 1994: 71) -sintoma de

uma intervenção no processo de constituição do sujeito, ou seja,

nos modos pelo qual ele se conhece e se transforma.

A dietética - na condição de ética que ressalta a qualidade

de vida como procluto de investimento pessoal - elege a mí-

dia como espaço privilegiado de enunciação do cuidado de si e

como ponto de partida para o projeto de "remodelagem" em que
o sujeito contemporâneo parece apostar. Ao assistir à emergên-

cia desse sujeito "que tem sua interioridade e suas virtualidades

(predisposições genéticas, fatores de risco etc.) anunciadas pela

mídia", deparamos com "técnicas de si contemporâneas [que]

têm como características o anúncio e a gestão das virtualidades"

(Bruno 1997: 19). Como veremos a seguir, com base em breve

relato da narrativa de corpo e do sentido biopolítico de saúde

em diferentes contextos, a cultura midiática se tornou o ponto

de confluência entre as práticas de saúde, estética e consumo.

Do corpo como espaço de intervenção
ao corpo como mídia

Já na Grécia antiga, como observa Foucault, a dietética tinha

seu lugar garantido. Fundamentada pela busca permanente da

justa medida, a dietética grega sugeria um regime que represen-

tava, em si mesmo, a arte de viver (tekne tou biou). Como não

poderia deixar de ser, essa técnica de si presumia um exercício

constante, um adestramento de si por si mesmo (askesis) que

propunha, como resultado, uma condução adequada da existên-

cia (Foucault 1988; Bruno 1994). Diferente dos contornos da

sociedade disciplinar, em que a norma pressupunha consonân-

cia de corpos individuais e coletivos em torno de um projeto po-

lítico e/ou econômico, ou mesmo da sociedade de controle, em

que a norma cede lugar a uma estratégia de adesão, o "regime"

grego resultava da escolha de homens livres, podendo ser de tal

forma amplo no conjunto de suas preocupações que se asseme-

lhava, de certo modo, a uma agenda do dia. Observe-se que, ao

falar de regime, dentro da dietética grega, Foucault (1988) não

está se referindo apenas à escolha dos alimentos (sitia], mas a

um conjunto bastante amplo de preocupações que envolvem

também os exercícios (ponoi}, o sono (hupnoi) e as relações

sexuais (aphrodisia), entre outras questões. Ou seja, o cuidado

com o corpo está diretamente ligado ao conceito de saúde, mas



o extrapola na medida em que se aproxima da proposta de uma
estética da existência.

Conforme caminhamos para a Idade Média, todos os hábi-

tos relativos ao corpo se submetem a uma rígida disciplina, de

modo a se mostrarem compatíveis com o espírito de ascese da

época. Há, portanto, uma vigilância constante do corpo, embora

se deva à existência de um elemento que lhe é ulterior: o espí-

rito. Longe de ser uma opção do indivíduo, o comportamento

que infringe a regra é rigidamente punido, seja pela prática do

autoflagelo (como resultado de uma introjeção da culpa), seja

pela inscrição, neste corpo, das marcas do poder (Foucault 1997:

27). Não é por outra razão que as sociedades ocidentais do fi-

nal da Idade Média são denominadas sociedades de marcagem,

supliciando, em cerimônias públicas, o corpo infrator. As doen-

ças, por sua vez, são em geral atribuídas aos desregramentos do

corpo, como sintomas — e por que não dizer "marcas" — de uma
punição divina.

Já na modernidade, não mais reduzidos às intempéries divinas,

o corpo e seu nível de saúde/doença são submetidos a um meca-

nismo social disciplinar - um modo novo "de gerir os homens,

controlar suas multiplicidades, utilizá-las ao máximo e majorar o

efeito útil de seu trabalho [...]" (Foucault 1990: 105). Nos diversos

contextos em que este mecanismo disciplinar atua, suas técnicas

identificam e expurgam a diferença incômoda, garantindo a ade-

quação à norma e transformando o corpo no principal suporte

sobre o qual se registra, de formas diferentes, o poder da autori-

dade. Esse corpo, entretanto, não é sempre o mesmo, e a escolha

se deve às estratégias de poder: primeiro o corpo coletivo do cida-

dão, depois o corpo da cidade e, por fim, o corpo como função

de produção. Ora concentrando-se na força ativa das populações,

ora fortalecendo-se com base nas preocupações político-sanitá-

rias em torno da cidade, ou ainda pela necessidade de garantir

a produtividade da força de trabalho, a medicina se fortalece por

razões políticas e econômicas. Esse período de desenvolvimento

do capitalismo, que corresponde também ao surgimento de uma

medicina social, é profícuo na produção de documentos que têm

a função de vigiar, de manter o corpo na norma.

De modo geral, três focos de ação caracterizam, de maneira

diversa, entre os séculos XVIII e XIX, a ação da medicina sobre o

corpo social e do indivíduo: 1) as práticas do cidadão no cumpri-

mento da lei e no bom andamento do espaço urbano, esperan-

do-se, com isso, manter o nível de saúde do Estado, ou seja, do

corpo-cidadão; 2) as práticas sanitárias e de higiene para manter

a saúde da cidade, constituindo-se mais como uma medicina do

espaço (de controle da circulação de água e ar, por exemplo);

e 3) as práticas cotidianas que viabilizam o corpo que produz.

Percebe-se que as primeiras noções de corpo assimiladas pela

medicina, na modernidade, não se referem ao corpo como força

produtiva (portanto individual), mas como corpo coletivo sobre

o qual é preciso atuar para manter a força do Estado ou a ordem

do tecido urbano (Foucault 1990).

Assim, em um primeiro momento, presenciamos o nasci-

mento, na Alemanha, de uma medicina do Estado, em que a

preocupação com o nível de saúde da população ativa objetiva

garantir o funcionamento do aparelho político. Foucault explica

o valor político do corpo no âmbito de uma medicina de Estado,

o que nos ajuda a compreender as diferenças entre as possíveis e

diversas bases culturais de disciplina de um corpo:

não é o corpo que trabalha, o corpo do proletário que é assumido
por essa administração estatal da saúde, mas o próprio corpo dos
indivíduos enquanto constituem globalmente o Estado: é a força,
não do trabalho, mas estatal, a força do Estado em seus confli-
tos,'econômicos certamente, mas igualmente políticos, com seus
vizinhos. É essa força estatal que a medicina deve aperfeiçoar e
desenvolver (Foucault 1990: 84).

A questão do funcionamento político é tão séria e prioritária

que as práticas discursivas da época em tudo exacerbam tal preo-



cupação: contabilidade e registro aparecem juntos corno parâ-
metro para análise e intervenção no corpo social. Acompanha-se
de perto o estado de saúde da população economicamente ativa,
já que isso representa, em última análise, a condição de saúde
do Estado. Médicos e hospitais devem apresentar uma espécie
de levantamento contábil da morbidade, orientando o Estado a
definir políticas mais sintonizadas com a necessidade de garantir
a força ativa de suas populações. O conceito de saúde do corpo,
aqui, guarda uma distância considerável do estado de bem-estar
a que o indivíduo pode e deve aspirar (pela via do consumo) na
sociedade de controle.

À medicina do Estado segue-se a chamada medicina urbana.
O enfoque, agora, gira em torno da cidade. E, conforme a cidade
cresce, junto com ela cresce uma preocupação político-sanitária.
E no contexto da medicina urbana que o corpo aparece efetiva-
mente como lugar de vigilância e controle social. A ortopedia so-
cial fica evidente diante da decisão político-sanitária de reavivar a
prática medieval da quarentena, em que os indivíduos são vigiados
permanentemente em seus movimentos. Observa-se que o isola-
mento da diferença - que vai amparar a idéia de confinamento
no século XIX - começa a tomar forma. Toda a prática de registro
tem por função vigiar e normatizar a circulação na cidade.

Segundo Foucault (1990: 89):

O poder político da medicina consiste em distribuir os indivíduos
uns ao lado dos outros, isolá-los, individualizá-los, vigiá-los um a
um, constatar o estado de saúde de cada um, ver se está vivo ou
morto e fixar, assim, a sociedade em um espaço esquadrinhado,
dividido, inspecionado, percorrido por um olhar permanente e
controlado por um registro, tanto quanto possível completo, de
todos os fenômenos [...]. Não mais a exclusão, mas o internamen-
to; não mais o agrupamento no exterior da cidade, mas, ao con-
trário, a análise minuciosa da cidade, a análise individualizante,
o registro permanente [...]. É a revista militar e não a purificação
religiosa que serve, fundamentalmente, de modelo longínquo
para esta organização político-médica.

Chega o século XIX e, com ele, a institucionalização do saber
científico. Historicamente trata-se do momento em que presen-
ciamos um outro fenômeno: a ortopedia do corpo pobre (Fou-
cault 1990: 97), do corpo que ameaça não só a percepção de
estabilidade do sistema, como também a manutenção, em níveis
ótimos, da saúde econômica. Entende-se que o corpo proletário
precisa ser acompanhado, até mesmo em seus níveis de saúde,
para não comprometer os resultados de um capitalismo em pleno
vapor. Tal controle do corpo operário, que se confirma pela preo-
cupação do Estado com o nível de saúde da classe trabalhadora,
na Inglaterra do século XIX, acontece mediante monitoramento
permanente das epidemias/doenças e controle da vacinação.

Com o advento, na contemporaneidade, do chamado "ca-
pitalismo leve"5 (Bauman 2001), o poder deixa de ter como
principal alvo o corpo do operário - elemento-chave de uma
sociedade industrial — e elege como foco o corpo do consumi-
dor, salientando a expectativa permanente de uma realização
pela via do consumo6. Diferente da disciplina e da vigilância
que caracterizavam o panóptico e, como tal, o espaço fechado
da fábrica, com sua linha de montagem e sua produção em es-
cala, o modelo de poder, hoje, não precisa de mapa ou território.
Sobrevive na exata proporção em que se espraia por um espaço
aberto, onde a vigilância cede lugar ao desejo de performance,
e a produção, a uma lógica de encaixe de semi-acabados. Nesse
contexto, o corpo como força de produção cede lugar ao corpo

como objeto de investimento e consumo.
Com a passagem de uma sociedade disciplinar — marcada

pela vigilância - para uma sociedade de controle, o binômio sa-
ber-poder sofre mudanças radicais, especialmente com o adven-
to das tecnologias da informação. Conforme lembra Deleuze
(1992), as sociedades de controle "funcionam não mais por con-
finamento, mas por controle contínuo e comunicação instan-
tânea", contando com máquinas cibernéticas e computadores
para exercer esse "controle incessante em meio aberto". Nesse

Conforme
lembra Bauman

(2001:69), se o
capitalismo pesado
"era obcecado por

volume e tamanho,
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6 O consumo passa
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classes toma novos
contornos.



sentido, o poder já não se configura como a vigilância do corpo

na sua relação de conformidade com a norma, mas, antes, deixa

entrever novos modos de intervenção na constituição do sujeito,

incidindo sobre a forma como o indivíduo se pensa, engendra

seus limites e se transforma (Vaz 1999: 164; Bruno 1997: 6).

Com as novas técnicas de si, de cuidado de si, mediadas pelas

tecnologias biomédicas - que não só prenunciam tendências,

mas intervém nos modos de relação do homem com seu corpo

-, o indivíduo estabelece uma outra relação com o seu passado

e seu futuro, colocando-se em uma posição proativa sempre que

a antecipação de riscos e tendências lhe sugerir a possibilidade

de uma modificação das circunstâncias. Naturalmente que essas

mudanças que o sujeito se impõe — alimentação para reduzir

propensão a doenças, substâncias e próteses para corrigir a es-

trutura da pele, body modification para inventariar novas formas

de expressão - mais funcionam como sintoma de uma alteração

nos modos de o sujeito interpretar seus limites e responsabili-

dades do que, propriamente, como intervenção efetiva nas suas
condições de finitude.

É inegável, entretanto, que as tecnologias biomédicas, intro-

duzindo novas formas de conceber os limites humanos, têm am-

pliado as condições de atuação do indivíduo sobre sua realidade:

ele agora pode reconstruir seu corpo, ampliar sua inteligência

e memória, atuar sobre seu ânimo. Os progressos nos campos

da ímunologia, da engenharia genética e da neurociência têm

proporcionado ao homem reconfigurar seus limites, na medida

em que potencializam seu poder sobre o corpo, a capacidade

cognitiva e os estados emocionais. Do mesmo modo, cirurgias e

recursos, como próteses e substâncias químicas, têm possibilita-

do a construção de novas narrativas de corpo, recombinando na-

tureza e cultura em processos singulares de body modification:

Graças ao avanço [das tecnologias biomédicas] [...] daqui a pou-
co nosso corpo será passível de ser transformado pela ação hu-
mana, seja na sua aparência e identidade, seja na sua capacidade

de se misturar com os minerais e seres vivos, seja na de resistir às
doenças e perseverar (no caso, temos a engenharia genética e a
imunologia). Nosso pensamento, no que pensa e no modo como
pensa, poderá ser alterado por substâncias químicas e simulado-
potencializado por máquinas (Vaz 1999: 132).

O conceito de body modification traduz, a um só tempo, tanto
a prática baseada na tecnologia da cirurgia plástica, quanto as
técnicas do piercing e da tatuagem, passando pela química dos
esteróides [...]. Problematiza as fronteiras entre o masculino e o
feminino, confunde as identidades étnicas e provoca verdadeiras
revoluções nos conceitos de natureza e cultura (Góes 1999: 38).

Dentro desse contexto de reinvenção do corpo como modo

de expressão - buscando esgarçar seus limites, promover novas

narrativas simbólicas e ampliar as condições de finitude -, a die-

tética volta a encontrar seu espaço. Não mais como uma estéti-

ca de existência, mas como um processo identitário7 em que os

modos de vida (do tipo de alimentação à atenção aos fatores de

risco) são formas de construção e afirmação de identidade. Ali-

mentado periodicamente com a midiatização do discurso cientí-

fico - e posterior assimilação desses argumentos pela propagan-

da —, o indivíduo assimila os princípios da dietética, acreditando

que pode retardar o envelhecimento e a morte com base em um

conhecimento prévio de suas condições de saúde e respectivas

propensões. Note que é uma característica da sociedade de con-

trole repassar ao indivíduo a idéia de que ele é responsável por

sua vida e por seu nível de saúde, cabendo-lhe postergar a fini-

tude do corpo e os efeitos do tempo. Contudo, se o sujeito pode

agora potencializar o seu prazer - amparado por tecnologias que

lhe permitem conhecer e positivar os riscos -, ele precisa, mais

do que nunca, administrar essa liberdade.

Conhecendo antecipadamente as propensões individuais,

bem como as "descobertas" anunciadas pela mídia, pode-se pro-

mover uma revisão das condições de vida, incluindo os hábitos

7 Para saber mais
sobre a dietética
contemporânea,
consultar Bruno

(1994).



8 Ver artigo "Sorria
sem medo", in
revista Plástica
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"saúde" dos dentes
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estética.

alimentares - fartamente associados, nas manchetes de jornais e
revistas, a problemas de saúde que vão de doenças coronarianas
a reumáticas, entre outras tantas possibilidades. De modo geral,
pode-se dizer que três tendências se configuram nesse cenário:

1. Os enunciados midiáticos, incluindo aí a propaganda, não
mais desatrelam saúde de alimentação, de modo que a dietética
se configura como o espaço de convergência entre essas duas
dimensões, com a entrada em cena da variável "estética".

2. A linguagem midiática entrelaça saúde e estética, trazen-
do mensagens que misturam fartamente termos científicos, do
campo semântico da medicina, com palavras de ordem como
"juventude", "viço", "beleza" e "bem-estar".

3. As fronteiras entre nutrição, estética e saúde se confun-
dem não só nas mensagens publicitárias e jornalísticas, mas no
próprio andamento das pesquisas e na construção das linhas de
produtos.

Os meios de comunicação desempenham, aqui, importante
papel na assimilação mental dos espaços compartilhados pelos
campos semânticos da medicina, da estética e da nutrição. A
cultura midiática, de modo geral, vai reforçar a idéia de que a
alimentação, o estilo de vida e os hábitos de consumo condicio-
nam a uma vida mais ou menos saudável. Rapidamente essas
questões chegam ao domínio da estética e, com base em argu-
mentos médicos, prometem atuar não só no prolongamento da
vida e de suas condições, mas também na aparência e, como
tal, nos níveis de aceitação social e legitimação em relação às
diversas "tribos" a que o indivíduo pertence. Das facetas lamina-
das de porcelana que renovam os dentes8 aos neurocosméticos
que prometem rejuvenescimento da pele por meio da proteção
das células nervosas, tudo agora pode ser remodelado, reduzido,
ajustado. O corpo se torna, ele mesmo, um objeto de consumo.

Nota-se que, nesse contexto, os domínios da estética e da me-
dicina claramente se confundem, configurando-se o espaço midiá-

tico como o cenário desse novo híbrido. Nas editorias, cadernos
e revistas voltados para as questões de saúde e vida, as notícias são
uma evidência disso: tecnologias biomédicas prometem, basea-
das em estudos farmacológicos, soluções para antigos problemas
estéticos. Assim, a fitoendorfina Happybelle, que se assemelha à

endorfina, "traz para a beleza o conceito de neurocosmética, que
procura combater o envelhecimento agindo no cérebro, aumen-
tando a sensação de prazer" (revista Mane Claire)9.

Do mesmo modo, "um método de processamento que man-
tém intactas duas poderosas proteínas da soja, a BBI e a STI",
aquece o mercado dos cremes antiidade, criando a expectativa
de uma "pele homogênea em 12 semanas" (IstoÉ, 21/9/2005). A
cada dia chegam ao mercado uma infinidade de novos cosméti-
cos inteligentes, alguns dos quais chegam a prometer "melhorar
a comunicação entre as células", potencializando "mecanismos
que dificultam a contração muscular, origem das famosas rugas
de expressão" (IstoÉ, 18/5/2005). Cabe lembrar que essa cienti-
ficização, tão presente no discurso midiático, também atravessa
a comunicação publicitária, apresentando, para maior impacto,
evidências estatísticas que amparem as promessas levantadas.

Como alvo de todos esses investimentos, o corpo se torna o
grande suporte de expressão da cultura midiática. Constituindo-se
como o território próprio em que o poder incide nos processos de
subjetivação - ou seja, nos modos de constituição do sujeito -, o
corpo se estabelece como produção simbólica, espécie de apara-
to cultural em que as marcações identitárias deixam vestígios na
sua forma de expressão. O corpo contemporâneo é, portanto, um
corpo-signo! Nesse sentido, é a cultura midiática que ressignifica,
de tempos em tempos, os valores que devem estar gravados nos
trejeitos e nos contornos do corpo. Uma breve análise compara-
tiva do discurso publicitário nas décadas de 1920 e 1990 - e, por-
tanto, no modo como as técnicas de si são perpassadas por essas
enunciações midiáticas - pode nos dar uma idéia mais clara das
transformações na percepção do corpo e do sentido de saúde.

9 Disponível
em: <http://

revistamarieclaire.
globo.com/

Marieclaire/
,6993,EML953087-

1742,00.html>.
Acesso em:
10/4/2006.



Discurso publicitário: do corpo saudável
ao corpo impossível

Dos cuidados com o corpo, a julgar pela oferta de medicamen-

tos, depreende-se que a saúde esteve presente como preocupação
do brasileiro na década de 1920. Na categoria de produtos deno-

minada medicamentos, destacam-se os fortificantes, os remédios
para alívio de indisposições passageiras e também os indicados
para males de órgãos específicos (Cadena 2001; Marcondes 2001).

Elixir de Inhame, Vermutin, Elixir Nogueira, Nutrion, Emulsão
de Scott, Biotônico Fontoura, Tônico Iracema, dentre outros, são

diferentes fortificantes cujo objetivo é fazer engordar, restabelecer

a força física e o ânimo de viver. Para as indisposições passageiras
como dor de cabeça, dores musculares e problemas de digestão,

são indicados Cafiaspirina, Emplasto Phenix e Peptol, respectiva-
mente. As pílulas de Witt aliviam os males dos rins e da bexiga e
as do Dr. Richard, as mais variadas enfermidades.

A oferta de produtos na categoria cosméticos é significativa-
mente menor que a de medicamentos. Há os anúncios de cremes:
Pollah e Rugol, por exemplo; os de sabonetes como Santelmo,
Reuter, Gessy, Russo e sabão Aristolino, dentre outros; e também

de alguns perfumes, especificamente colônias e águas-de-cheiro.
De maneira semelhante ao que ocorre com os anúncios de me-

dicamentos, é recorrente o emprego de imagens de corpo - fre-
qüentemente desenhos — para divulgar tais produtos de beleza.

Na década de 1920, o corpo foi representado na relação saú-
de-doença, entendendo-se saúde como força física. O corpo

saudável é robusto, corado e gordo. Segundo informações conti-
das no texto dos anúncios, o Elixir de Inhame "depura, fortalece,
engorda" (revista Eu Sei Tudo, out./1925), e o Nutrion "é o me-
lhor remédio contra a fraqueza, a magreza, a debilidade" (revista
Eu Sei Tudo, ago.71923). Associada à noção de saúde, beleza
significa corpo sem doença: o sabão Aristolino, por exemplo, é

"o melhor para cravos, vermelhidões, comichões, frieiras, caspa,
queda de cabelo, erysipelas, dartros e queimaduras" e, ainda no
mesmo anúncio, "o preferido, o querido, o mais durável, per-
fumado, anti-séptico, anti-eczematoso, anti-parasitário e cicatri-

zante" (revista Eu Sei Tudo, jan./1920). Observa-se que, dentre

Elixir de Inhame, revista Eu Sei Tudo, out./1925.



tantas propriedades medicinais, o referido sabão tem um único
benefício cosmético: o perfume.

Nesse período, cosméticos e medicamentos "prometiam" a
cura como benefício. O corpo, ao receber o que falta ou o que
combate a doença, realiza o processo de cura conforme sua na-
tureza. Corpo e vida estão em consonância: a noção de finitude
está presente nas representações de corpo quando são menciona-
dos os males que o afligem. Nascer, crescer, envelhecer e morrer
são etapas distintas pelas quais o corpo inexoravelmente passa.
Não há, pois, como evitar os efeitos do tempo sobre o corpo.

A tecnologia e a ciência ainda não constituem aspectos rele-
vantes na produção e na divulgação de produtos nos anos 1920.
Os anúncios da Cafiaspirina - que apresentam unidade concei-
tuai e visual, característica incomum na criação publicitária da
época -, veiculados na revista Eu Sez Tudo entre 1926 e 1928,
fazem referência a dois tipos de Brasil: um agrário, afeito à medi-
cina popular - empírica e crédula -, e outro, no início da indus-
trialização, que valoriza a medicina científica. Trata-se do início
de uma transição nos cuidados com o corpo: a crença na sujei-
ção do corpo à doença será paulatinamente afetada pela idéia de
que a ciência pode controlar a doença e salvar o corpo.

Stellinha, protagonista da campanha, apresenta parentes
e conhecidos - tipos da sociedade da época - que sabem dos
efeitos da Cafiaspirina - hoje Aspirina. No anúncio da tia Ma-
riquinhas, por exemplo, a referência aos dois tipos de Brasil é
explícita, e há também uma lição que apregoa a mudança de
comportamento pelo abandono de um costume antigo: "Anti-
gamente a tia Mariquinhas, para qualquer dor, acudia logo com
ungüentos e cozimentos de ervas; naturalmente o resultado não
satisfazia a ânsia de fazer o bem com que tia Mariquinhas veio
ao mundo" (revista Eu Sei Tudo, jun./1926).

A Cafiaspirina prenuncia o avanço da medicina científica
no Brasil. O corpo de carne e osso, misterioso, que adoece, que
se recupera e que pode morrer inicia um processo de transfor-

mação. A racionalização ou o conhecimento detalhado do fun-
cionamento do organismo promove, ao longo do século XX, a
desumanização do corpo (Felinto 2003; Lecourt 2003; Santaella
2003, dentre outros): carne que pode ser modificada, que pode
se confundir com máquina e, por fim, pode também se confun-
dir com o produto, dada sua capacidade de se transformar na
superfície. O corpo, instância na qual a doença se manifesta, tor-
na-se, na atualidade, objeto de especulação/imaginação: menos
afeito à doença, configura-se como promessa.

O desenvolvimento tecnológico e científico na década de
1920 talvez não permitisse a ilusão de juventude e vida eternas.
Viver para sempre implicaria eliminar a morte e manter o viço
e a força física - características da juventude. Como manter o
corpo jovem? Na atualidade, a julgar pelo que se promete na
publicidade de cosméticos e medicamentos, o ideal de vida e
juventude eternas parece bastante próximo. A tecnologia ace-
na de forma otimista para a possibilidade de aprimoramento do
corpo e até de superação das limitações impostas pela condição
humana.

As cirurgias plásticas, as próteses, a engenharia genética e a
neurociência, entre outras possibilidades de aprimoramento do
desempenho físico e mental, tornam possível aproximar corpo e
máquina. A publicidade, por sua vez, reforça as noções de supe-
ração do orgânico em prol do maquínico ao representar o cor-
po como algo passível de toda sorte de intervenção. Em função
do desenvolvimento e sofisticação das técnicas de produção de
mensagens, predominam as imagens digitais, editadas e traba-
lhadas quanto à visualidade. As imagens de corpo apresentadas
na publicidade atual são idealizações; distantes dos corpos "na-
turais" ou orgânicos, são representações da perfeição.

Para corpos modelares são necessários cosméticos que atuem
além da epiderme: os sabonetes prometem mais que limpeza
e perfume; são também esfoliantes e hidratam profundamente,
como o Dove10, por exemplo; da mesma maneira, os cremes têm

11A campanha do
sabonete Dove,

veiculada em 2003
e 2004, informa que

o produto hidrata
profundamente.



propriedades que rejuvenescem a estrutura da pele - como o
Age Reverse, da Nívea Visage (revista Claudia, set/2005); Li-
posyne gel creme, da Vichy Laboratoires (revista Marie Claire,
out./2005), dentre outros -, reduzem as gorduras localizadas,
drenam e melhoram a circulação. Nota-se ampliação e intensi-
ficação dos efeitos sobre o corpo.

Os cosméticos se modificaram quanto ao tipo de interven-
ção que produzem: na atualidade, o tratamento de beleza pro-
duz seus efeitos de dentro para fora, diluindo as fronteiras entre
medicamentos e cosméticos, posto que ambos se aproximam na
intervenção que promovem no corpo imperfeito em busca de
aprimoramento. Além dos muitos medicamentos para alívio de
indisposições como dor de cabeça, azia, má digestão etc., am-
plamente divulgados e consumidos, observa-se uma crescente
oferta de remédios para manchas de pele, ansiedade e redução
de peso. São problemas de saúde ou de beleza?

No início do século, o corpo imperfeito não tinha saúde,
daí a ênfase na doença, o que se verifica tanto nos anúncios
de medicamentos como nos de cosméticos. Na atualidade,
há um deslocamento da saúde para a beleza, de modo que a
imperfeição concentra-se na forma/aparência: o corpo deve se
aproximar de modelos - divulgados pela publicidade e pela
mídia em geral - para ser legitimado como belo e/ou saudável.
Embora haja uma diversidade de modelos, dadas as segmenta-
ções de mercado que promovem a legitimação de grupos até
há pouco tempo ignorados como consumidores, o corpo deve
estar conformado aos padrões estabelecidos pelo seu grupo de
inserção.

A publicidade de cosméticos divulga a reversão do tempo.
Há cremes hidratantes anuidade: "Age Reverse rejuvenesce em
dez anos a estrutura da sua pele" (revista Claudia, out./2004).
Também há cremes que prometem modificar as formas do cor-
po de dentro para fora com base na ação de certas substâncias:
Gel Minceline Plus, da marca Anna Pegova, é um produto an-

ticelulite que contém DMAE e cafeína e é "150 vezes mais po-
deroso", pois "diminui a celulite, auxilia na redução de gorduras
localizadas, firma a pele, drena e melhora a circulação" (revista

Claudia, out./2004).
Nos anúncios de cosméticos também se observa a noção de

corpo como um "vir a ser". Dada sua condição mortal, faz senti-

Age Reverse, revista Claudia, set./2005.



do concebê-lo como algo por fazer, ou seja, algo que pode sofrer
intervenções. Talvez prolongar a vida ou aprimorar o corpo seja
uma tentativa de adiar a morte. Não se trata de um "vir a ser"
para um fim único que, uma vez alcançado, implicaria satisfa-
ção e término das intervenções — como acontece no imaginário
religioso cristão, que subjuga o corpo para alcançar o paraíso (Le
Goff 1994). Nas representações da publicidade de corpo pre-

sente, no entanto, há muitas possibilidades de "vir a ser", todas
facilmente alcançadas e superadas com rapidez.

Publicidade brasileira e cuidados
com o corpo

Que saberes poderiam engendrar a concepção de um corpo
impossível conforme o que se apresenta no discurso publicitário?
No Brasil, os cuidados com o corpo acolhem procedimentos dis-
tintos: coexistem os saberes da medicina popular e os da medici-

na acadêmica. Heterogênea, a medicina popular compreende os
conhecimentos religioso e empírico na confluência de saberes
indígenas, europeus e africanos, que se misturam nas práticas de

cuidado com o corpo. De origem erudita, a medicina acadêmica
é um conhecimento sistematizado, restrito às instituições edu-
cacionais que formam profissionais para atuar nas agências de
saúde — hospitais, clínicas etc. - a fim de promover a cura com
base em princípios científicos.

Embora pouco difundido, o embate entre a medicina popu-
lar e a científica ainda se desenrola em terras brasileiras. Em
Artes de curar no Brasil (Chalhoub 2003), vários artigos tema-
tizam as dificuldades enfrentadas pelos médicos para conferir
credibilidade à medicina científica junto ao povo brasileiro. Para
que se possa entender a força da medicina popular, a pajelança

ainda é praticada em nossos dias. Resquícios da cultura indíge-
na, os pajés, na cidade, perderam os elos com sua cultura, mas

subsistem em função da crença em suas práticas e das carências
da sociedade brasileira, como a dificuldade de acesso da popu-
lação aos tratamentos médico-científicos e a precariedade dos
sistemas de saúde.

Os saberes provenientes desses dois tipos de medicina coexis-
tem na sociedade brasileira na atualidade. A presença de con-
teúdos dos imaginários religioso e médico nos cuidados com o
corpo pode ser observada no corpus estudado. A criação publi-
citária, sempre em sintonia com os valores e visões de mundo
de diferentes grupos de consumidores, denuncia tal coexistência
quando, para divulgar medicamentos, apóia-se nas práticas po-
pulares de cura.

A campanha da Bayer, da Cafiaspirina, criada na década de
1920, faz referência à forma como tia Mariquinhas cuidava dos
doentes da família - com "ungüentos e cozimentos de ervas"
(revista Eu Sei Tudo, jun./1926) - antes de conhecer, por meio
da "experiência" - conhecimento prático -, o referido medica-
mento. O exemplo poderia ser considerado inadequado, visto
tratar-se de uma criação que retrata um Brasil ainda preso à cul-
tura popular e pouco informado a respeito da ciência. No entan-
to, na década de 1990 encontram-se exemplos de campanhas
que sugerem a substituição de práticas da medicina popular
pelo medicamento desenvolvido pela ciência e produzido em
laboratórios de alta tecnologia - a campanha dos comprimidos
Coristina, para gripes e resfriados, aconselha a substituição de
remédios caseiros, como conhaque com limão e chá de canela,
pelo medicamento da medicina científica.

No que diz respeito aos cuidados com o corpo, a publicida-
de brasileira de medicamentos e cosméticos expressa conteúdos
do imaginário tecnocultural, característico da medicina erudita,
fundamentada na ciência e na tecnologia. No entanto, a manei-
ra como as informações de caráter científico são apresentadas ao
consumidor foge aos padrões de rigor apregoados pela ciência na
apresentação das provas: nas peças publicitárias são apresentadas



a promessa do produto e as substâncias responsáveis pelos efeitos
divulgados em um discurso pseudocientífico. Afirmar que "o Gel
Minceline Plus associa a ação redutora lipolítica da cafeína e
guaraná com o poder firmador do DMAE, potencializados pelo
C.A.V., veículo exclusivo de Arma Pegova [...]" (revista Claudia,
out./2004) informa, mas não explica a atuação das substâncias
no corpo. Trata-se de um discurso dogmático, que apresenta as
informações científicas como se fossem "verdades absolutas"
- característica do discurso religioso.

A credibilidade que esse tipo de texto confere à publicidade
de medicamentos e cosméticos é bastante discutível; no entanto,
cabe questionar: por que a criação publicitária para tais catego-
rias de produto utiliza-se de pseudo-argumentos tecnocientíficos
se, de fato, ela não pode nem deve explicá-los, dadas suas carac-
terísticas discursivas? Trata-se de conferir credibilidade a produ-
tos que se sustentam na credulidade do consumidor quanto aos
poderes da ciência em relação ao corpo?

O corpo presente na publicidade brasileira atual, embora tra-
ga consigo a promessa de superação das mazelas e fragilidades
da condição humana, como experiência vivida que acompanha
o sujeito durante a existência, mantém-se como espaço/instân-
cia de controle. A pseudoliberdade de intervir no próprio cor-
po, reinventando-o com base em escolhas de caráter individual,
acena para a noção de acesso ao mercado e de democratização
do consumo. Podemos dizer que o consumidor encontra-se livre
diante das ofertas do mercado e escolherá, exercendo seu direito
de consumidor, em função do que está disponível. Nesse cená-
rio, as mais avançadas técnicas de intervenção no corpo para a
construção de um ideal estético reafirmam a noção de controle,
segundo Deleuze (2003).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANVISA. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/cosmeticos/camara.htm>.
Acesso em: 5/10/2004.

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BRUNO, Fernanda. Do sexual ao virtual. São Paulo: Unimarco, 1997.

"Diet'ética: a saúde na mídia", in revista Eco-Pós, vol. l, ri- 5,
1994.

CADENA, Nelson Varón. Brasil - 100 anos de propaganda. São Paulo: Refe-
rência, 2001.

CHALHOUB, Sidney et al. (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos
de história social. Campinas: Unicamp, 2003.

DELEUZE, G. "Qu'est-ce qu'un dispositif?", in Deux regimes de /bus. Paris:
Minuit, 2003.

Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.
FELINTO, Erick. "Transhumanismo e mito: notas sobre o culto do ciborgue",

in CUNHA, Paulo & LEMOS, André (orgs.): Olhares sobre a cibercultura.
Porto Alegre: Sulina, 2003.

FOUCAULT, Michel. "La volonté de savoir", in Dits et Écrits. Paris: Quarto
Gallimard, vol. l, 2001, p. 1108-1112.

"Théories et institutions pénales", in Dits et Écrits. Paris: Quarto
Gallimard, vol. l, 2001, p. 1257-1261.

Microfisica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1990.
_. Resumo dos cursos do Collège de France (1970-1982). Rio de Janei-

ro: Jorge Zahar, 1997.
_. História da sexualidade. Uso dos prazeres. Vol. 2. Rio de Janeiro:

Graal, 1988.
LECOURT, Dominique. Humano e pós-humano. Lisboa: Edições 70, 2003.
LÊ GOFF, Jacques. O imaginário medieval. Lisboa: Estampa, 1994.
MARCONDES, Pyr. Uma história da propaganda brasileira. Rio de Janeiro:

Ediouro, 2001.
NUNES, Anita. "Fonte da juventude", in revista Marie Claire. Disponível em:

<http://revistamarieclaire. globo. com/Marieclaire/0,6993,EML95 3087-
1742,00.html>. Acesso em: 10/4/2006.

PORTER, Roy. Das tripas coração: uma breve história da medicina. Rio de
Janeiro: Record, 2004.

SANTAELLA, Lúcia. Aries e culturas do pós-humano. São Paulo: Paulus,
2003.

SANTOS, Luciane Lucas dos. Comunicação e novas tecnologias: a mineração
de dados e algoritmização do conhecimento. Tese de Doutorado. Rio de
Janeiro: ECO/UFRJ, 2004.

SÉNECA, Lúcio Aneu. Cartas a Lucílio. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 1991.



SOBRAVIME - Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos Edital
Boletim 33, abr.-jun./1999, p. 1-2. Disponível em: <http//www.farmacia.
med.br/temasdesaude>. Acesso em: 29/9/2004,

VAZ, Paulo. "Corpo e risco", in VILLACA, Nízia; GÓES, Fred; KOSOVSKI
E. (orgs.). Que corpo é esse? Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

Text Box
Fonte: Comunicação, Mídia e Consumo, ano 3, v. 3, n. 3, p. 81-104, mar. 2006.




