
Resumo —

Neste artigo, analisamos como o corpo presente na mídia se constitui num dispositivo do poder e como seu aparente caráter
libertário inexiste. A partir da arqueologia e da genealogia, dois procedimentos metodológicos desenvolvidos porMichel Foucault,
desenvolvemos nossas reflexões com ênfase nos dispositivos de poder e nas práticas disciplinares.
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Abstract —

In this article, we analyse how the body that is present in mass media constitutes itself as a power dispositíf and how its
apparently libertarian character does not exist. On the basis of archaeology and genealogy, two methodological proceedings
developed by Michel Foucault, we base our reflections upon the dispositifs of power and the disciplinarypractíces.
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Resumen -

En este articulo, analizamos como ei cuerpo presente en los médios de comunicación se constituye en un dispositivo dei
poder y como su aparente caracter libertário inexiste. A partir de Ia arqueologia y de Ia genealogia, dos procedimientos
metodológicos desarrollados por Michel Foucaul, fundamos nuestras reflexiones en los dispositivos de poder y en Ias
prácticas disciplinares.

Palabras clave: médios de comunicación; cuerpo; dispositivo dei poder.



E m pesquisas desenvolvidas an-
teriormente, que resultaram na
obra Erotismo e Mídia (2002),

investigamos como o corpo presente na
mídia é atravessado por um dispositivo po-
lítico-econômico que refaz, em cada corpo,
uma nova estratégia de poder. Enquanto
mercadoria e imagem, o corpo da mídia
reposiciona a moralidade, legitimando uma
moral do consumo via economia.

Partindo do pressuposto de que, na
sua singularidade, o corpo individualiza
os povos e os circunscreve em um dado
tempo, analisamos como, na atualidade,
o corpo da mídia se reveste dos princí-
pios do marketing para o desenvolvimen-

to e a comunicação dos
produtos. Considerando
a proximidade entre cor-
po e produto, denomi-
namos o corpo que se
apresenta na mídia como
corpo-mídia.

Em Erotismo e Mídia,
preocupamo-nos com a
contaminação do eróti-
co pelo econômico. No
presente artigo, dirigi-
mos nossa atenção para
a constituição do corpo-
mídia, ou seja, quais

acontecimentos o engendraram. Como
foi possível disciplinar o corpo, a partir
de práticas de saber-poder? Poderíamos
considerar o corpo-mídia como um dis-
positivo de poder?

ParKresponder tais questões, proce-
demos á uma análise da construção dos
saberes jurídico e médico, desde o início da
modernidade até o presente. No corpo-mí-
dia, operam dispositivos de poder e saber:
ele transformou-se em meio de produção,
depois de classificado, localizado, reforma-
do, enquadrado, policiado, esquartejado,
modificado e controlado. Sobre essa super-
fície, em que diferentes formas de saber e
de poder se realizam, também divisamos
diferentes perspectivas do olhar.

A construção do corpo
moderno

No início da modernidade, o corpo
espetacularizado do condenado e o olhar
horrorizado do espectador revelam a
existência de uma pedagogia da crueldade
- herança das idades média e clássica1

- que carrega como técnica a punição e o
castigo! O espetáculo da punição exemplar
propicia o surgimento de múltiplas formas
de domínio do corpo, sobretudo, porque a
punição deve ser justa e proporcional ao
crime. Seja ele qual for, o crime é sempre
assombroso porque representa um desafio
ao corpo do Rei e ao poder do soberano,
ou seja, desafia um conjunto de valores
que vai da representação do sagrado ao
controle do mundo profano. No castigo
exemplar, destrói-se o corpo do criminoso,
mas não se combate o crime. No início da
modernidade, ainda não se concebe crime
como uma ameaça à sociedade, embora já
exista a noção de que todo crime é uma
ameaça ao poder. Assim, desafiar um
poder descomunal não pede outra coisa
senão uma punição exemplar. Daí, porque
nenhuma punição era branda: ela deveria
servir a todos como uma boa razão para
não desafiar o poder do rei.

Os crimes e as punições exemplares
revelam as tecnologias disciplinares. O
modelo é sempre o mesmo: da denúncia
à formulação da acusação, os processos se
desenvolvem na ausência do sentenciado
e culminam na execução da sentença em
praça pública com a confissão do crime.
A confissão é de suma importância, pois
empresta veracidade ao processo. Por isso,
o castigo ao corpo pode ser considerado uma
forma de garantir a confissão, via sofrimento
e flagelo físico. Não se trata da confissão da
verdade, nem da garantia da justiça, mas de
uma certa verdade que o sujeito criminoso
se vê obrigado a confessar para se livrar da

' Referência histórica baseada na obra de Michel
Foucault.



dor. A morte é para o sentenciado um alívio,
mas antes é para o governante uma forma de
garantir um domínio sobre a morte do outro
e, mais especificamente, sobre o corpo que
irá morrer, que será esquartejado, queimado
e abandonado.

Mesmo sendo um espetáculo hedion-
do, o castigo não educa e não modela a
sociedade, posto que a pedagogia do fla-
gelo mais causa indignação que incentiva
a sociedade para uma vida justa que não
coloque em risco o governo do soberano.
Uma vez inócuo como tecnologia discipli-
nar, o castigo exemplar - suplícios e cor-
pos despedaçados - desaparece. Há uma
redução do contato entre a lei e o corpo
do criminoso. Tempos depois, observa-se
um deslocamento quanto aos meios de
punição. Não se despedaça mais o corpo;
pune-se a alma num sofrimento invisível,
silencioso e oculto a todos olhares.

Note-se uma mudança no objeto do
crime: a lei age sobre a ação violenta, o
desejo de matar, a perversão. O que está
em questão é a conduta do criminoso:
quantifica-se seu grau de loucura, calcula-
se a probabilidade de seu enquadramento
na sociedade (Foucault; 1987). Nessa
nova relação de poder e corpo, o apri-
sionamento representa uma ingerência
sobre os processos mentais e afetivos.
Punem-se, sobretudo, os atos guiados
pela paixão, por isso não se trata de um
abrandamento das punições, mas de uma
nova tecnologia do poder.

Concomitante ao desenvolvimento
de uma ciência do crime, outra ciência
se desenvolve e com ela aparecem novas
tecnologias de controle sobre o corpo: a
medicina. O olhar médico e o jurídico
revelam perspectivas semelhantes em
relação ao corpo no início da moderni-
dade. O médico procurava reconhecer a
doença, procurava classificá-la, mas não
tinha o corpo do doente como priorida-
de. Tratava-se da medicina das espécies
que se baseava no olhar de superfície -
ou seja, da exterioridade do corpo -; daí

o privilégio da classificação das doenças
em detrimento do doente. Procurava-se
compreender a ocorrência da doença,
seu grau de contaminação, sua ameaça.
Nesse período, a ciência médica, aliada
a uma decisão política, engendra a técni-
ca do isolamento dos corpos. O controle
das epidemias também permitiu que se
aprendesse a controlar o espaço e a dis-
ciplinar os corpos: quarteirões isolados,
moradores contabilizados, horários para
a inspeção são alguns dos procedimen-
tos de controle.

O que se observa nessa prática médi-
ca não é uma preocupação com a cura,
mas com o isolamento da doença, via
isolamento do corpo. De modo similar à
punição, o olhar médico passa por uma
transformação, por um conjunto amplo
de acontecimentos difusos - a organiza-
ção das cidades, as formas de produção
econômica, o novo exercício do poder, até
a criação de hospitais. Esse complexo de
acontecimentos possibilitou ao olhar mé-
dico dirigir-se ao doente, ao conhecimento
interior do corpo. Trata-se de um olhar de
profundidade, que perpassa a pele, que já
não se ocupa com a aparência e quer inves-
tigar as causas. A medicina passou a ocu-
par-se do doente e da cura. Essa renovação
do olhar médico possibilitou a produção
de novas técnicas de poder, novas técnicas
disciplinares e novos saberes.

Assim, o doente submete-se a um trata-
mento, seu corpo é disciplinado pela regra
da medicação. Em nome da cura, impõe-se
ao doente um criterioso controle do tempo,
do espaço, das informações a respeito da
doença e de como agir para tratá-la. Quan-
to mais conhecimento sobre uma doença,
maior o controle sobre o doente e sobre
a forma de tratamento. O poder médico
sobre o corpo revela uma técnica sutil de
dominação: se esse domínio se restringisse
apenas ao doente, poderíamos dizer que
o poder médico é limitado. Entretanto, o
saber médico atua para além da doença e
dos doentes, impondo aos não doentes o



mesmo regime de controle: o atestado de
saúde para início de contrato de trabalho;
alimentação saudável; prática de esportes,
etc. O saber médico rompe os muros dos
hospitais e clínicas de saúde para alcançar
o lar, a escola, a empresa.

No núcleo familiar, por exemplo, o
saber médico cumprirá um papel deter-
minante no que diz respeito às regras
de convivência. A saúde é importante
para resguardar os membros que o com-
põem, outra intervenção importante é o
diagnóstico dos anormais, daqueles que
colocam em risco o equilíbrio do núcleo.
Determinar quem é normal e quem é
anormal constitui uma das funções mais
significativas do saber médico.

Assim como a medicina
e o direito nos primeiros
tempos da modernidade,
as ciências humanas sur-
gem a partir da tecnização
do corpo. Outros saberes
e novas formas de poder
constróem novas técnicas
de disciplinarização do
sujeito. Entre essas novas
"ciências", cabe um desta-
que ao saber psiquiátrico e
à psicanálise. Em parte, a
psiquiatria desenvolve-se
integrada aos processos

criminais, estabelecendo a ponte entre
as ciências médicas e o saber jurídico. Os
laudos psiquiátricos fundamentarão as
decisões judiciais, conhecer os motivos
do criminosa definir se suas anomalias
de caráter têm. origem patológica, se seu
distúrbio mental é suficiente para atingir
a responsabilidade penal constituem
questões de interesse para a justiça.

O que contêm esses laudos que in-
terferem nas decisões dos juizes e que
apresentam implicações na definição
das penas? Eles contêm uma explicação
para o crime: a causa, a motivação, os
antecedentes do criminoso, seu grau
de periculosidade, etc. A matéria penal

será esse conjunto de observações sobre
o comportamento do sujeito criminoso
e não o crime por ele cometido. Nos
laudos2, em geral, encontra-se um diag-
nóstico do criminoso: "imaturidade
psicológica"; "personalidade pouco
estruturada", "má apreciação do real",
"desequilíbrios afetivos", "distúrbios
emocionais", "compensação", "produção
imaginária", "manifestação de um orgu-
lho perverso".

Segundo Foucault, os laudos denun-
ciam as irregularidades em relação a
certo número de regras que podem ser
fisiológicas, psicológicas, ou morais. Os
exames psiquiátricos procuram estabelecer
os antecedentes do crime e também organi-
zam aspectos que interferem na definição
da penalidade. Os laudos revelam como o
indivíduo já se parecia com o seu crime:
"o exame permite passar do ato à conduta,
do delito à maneira de ser, e de fazer a
maneira de ser mostrar-se como não sendo
outra coisa que o próprio delito, mas, de
certo modo, no estado de generalidade
na conduta de um indivíduo"3. Assim, o
desejo do crime, que é fundamentalmente
mau, pode encontrar sustentação nas ex-
periências cotidianas do indivíduo. Sob
essa perspectiva, o crime estará ligado a
uma falha, a uma ruptura, uma fraqueza
ou uma incapacidade do sujeito. E também
ao subdesenvolvimento da inteligência,
ao insucesso, à inferioridade, à pobreza,
à feiúra, à imaturidade, ao defeito de
desenvolvimento, ao infantilismo e à
instabilidade.

Dessa injunção de saberes - medicina,
psiquiatria e justiça - nasce a técnica da
normalização. Para Foucault4:

a sanção penal deverá ter doravante por
objeto, não um sujeito de direito tido como
responsável, mas um elemento correlativo

2 Michael Foucault. Os anormais, pg. 20
3 Michael Foucalt. Op oit.

4 Michael Foucalt.Os anormais.



de uma técnica que consiste em pôr de
lado os indivíduos perigosos, em cuidar
dos que são sensíveis à sanção penal, para
curá-los ou readaptá-los. (...) É a técnica
da normalização que doravante terá de se
ocupar do indivíduo delinqüente.

A partir desse momento, a modernida-
de nos apresenta a noção de normalidade
que irá instalar-se nos alicerces de diversas
instituições e que servirá de regra para a
boa conduta nas práticas sociais.

Entre as ciências que constróem
o conjunto dos saberes a respeito do
homem, encontra-se uma que chama a
atenção, não por revelar regularidades
suficientes que pudesse lhe emprestar
um caráter de ciência, tampouco por
lhe emprestar sistemas complexos que
lhe permitissem, por meio de modelos
e aplicações, colher resultados sempre
idênticos. Nessa assimetria de aconteci-
mentos, nesse espaço indecifrável, nesse
conjunto de ocorrências, nessa superfície
de acontecimentos e simultaneidade tem
lugar a ciência da sexualidade.

Inicialmente despercebida, ela surge
marcada por técnicas de todas as outras ci-
ências e também pelo saber religioso e suas
práticas de condução da vida para Deus.
É importante observar nesse assunto, não
o que surge, a partir dos relatos a respeito
das vontades, do desejo e do prazer, mas
atentar para as técnicas de controle sobre a
sexualidade ou sobre os acordos sexuais.

Como construir um saber que está sub-
merso na subjetividade humana? Que se dá
no interior de cada um? Que constrói em
cada homem uma espécie de segredo que
deve ser velado cuidadosamente? Como
decifrar esse segredo? Sem que ele seja
confessado, não há como decifrá-lo. Daí
que toda a história da sexualidade está
profundamente marcada por técnicas de
confissão. Foucault, em Os Anormais5,
procura compreender essas diversas téc-
nicas. De fato, ele procura compreender
uma certa construção que cada sujeito faz
de si em termos de uma verdade pessoal.

Sua pesquisa investiga a história antiga,
da Grécia clássica ao helenismo tardio.
Nesse momento histórico, encontram-se
os primeiros exemplos de uma "fala de
si", como um desdobrar do sujeito que
busca conhecer nele algo que ainda não
sabe que é. Expressões, como: "conhece-te
a ti mesmo", "cuidado de si", ou ainda,
"governo de si", mostram os caminhos e as
técnicas que são desenvolvidas para esse
exame de si. Une-se a esseç procedimentos
a necessidade de aprender a falar de si:
não qualquer fala, mas uma fala franca que
possa revelar uma verdade de si.

Essa verdade não pode ser dita, sem
algumas condições: o conhecimento de si
e as práticas do cuidado de si - que impli-
cam o cuidar do corpo e também da alma -,
além das práticas do governo de si. O que
logo se descobre é que essa verdade de si
é ensinada e construída pela mediação e
pelo uso de técnicas.

Há uma lista enorme de intermedia-
ções que operam entre o sujeito e ele
mesmo: a presença, a fala, a escrita e a
escuta do outro. Escutar torna-se elemen-
to-chave para o desenvolvimento dessas
técnicas. O mestre, o diretor de alma, o
confessor, o padre, o pastor, o professor, o
juiz, o analista ou o psicanalista, etc, cada
um deles, com uma técnica diferente,
acredita que, de alguma maneira, exista
uma verdade de si (que não é a verdade do
outro) que parece se constituir num outro
eu diferente do eu de fato. Essa distância
entre o "eu confessado" e o "eu de fato"
permite intervenções de toda sorte, ou
seja, práticas e técnicas de controle e
dispositivos de poder.

A confissão, que implica numa certa
ética do sujeito e pressupõe o falar a
verdade de si, torna-se instrumento de
fundamental importância para as ciências
modernas que estão construindo o saber

5 Michael Foucault. Op cit



da sexualidade. O que o paciente confessa,
em segredo, para o médico - o psicanalis-
ta, o psiquiatra, o pastor ou o padre -, irá se
constituir na matéria da sexualidade.

Foucault procura estabelecer uma dis-
tinção entre sexo e sexualidade. Ao sexo
cabe um discurso particular que articula
as obrigações legais do casamento com os
códigos de transmissão da propriedade
e dos laços de sangue. Segundo Dreyfus
e Rabinow, em Foucault: uma trajetória
filosófica1' "Através do casamento e da
procriação, o dispositivo da aliança foi li-
gado à troca e à transmissão da riqueza, da
propriedade e do poder". Já a sexualidade
não está vinculada a nenhum contrato, a
nenhum código, a nenhuma religiosidade.

Ela diz respeito somente ao
indivíduo e a sua forma de
desejar, sonhar, criar ilusões
sobre as práticas sexuais.
São os prazeres ocultos,
os excessos perigosos ao
corpo, as fantasias secretas.
Esses elementos, conforme
sua particularidade e grau
de subjetividade, compõem
um núcleo de identidade
do indivíduo, além de ex-
pressar certa essência do ser
humano individualmente.
Sobre essa essência que

parece estar fora de controle, pelo fato de
não existir um discurso que dê conta de
sua homogeneização, certas técnicas disci-
plinares irão se organizar, a partir do saber
médico, jurídico e psiquiátrico.

Houve- um curto período de silêncio
a respeito do sexo e da sexualidade7, pe-
ríodo que coincide com o recolhimento
da sexualidade ao quarto do casal, com a
dessexualização dos espaços familiares e
a deserotização da criança, das fábricas,
das escolas, etc, mas, tempos depois, as
falas sobre & sexualidade ganham um
novo espaço8:

Foi possível conhecer os segredos do
corpo e da alma através da mediação dos

médicos, psiquiatras e outros a quem
podíamos confessar os pensamentos e as
práticas particulares. Esta personificação,
medicalização e significação do sexo, (...)
é o que Foucault denominou dispositivo
da sexualidade.

Esses dispositivos que surgem inde-
pendentes, que se desenvolvem relativa-
mente isolados um do outro, compõem
uma estratégia única, que se movimenta
em mecanismos específicos em torno da
sexualidade. A partir desse momento, tor-
na-se possível quantificar, classificar, hle-
rarquizar, isolar, qualificar a normalidade
e a anormalidade por meio das confissões
de fantasias secretas.

Não será errado afirmar que as confis-
sões, mesmo se tratando de expressão da
subjetividade, gerem as técnicas de contro-
le. Para cada desejo secreto revelado, um
acréscimo nos dispositivos de sexualidade.
Mas como qualificar um desejo, a ponto
de saber se essa manifestação ultrapassa
o grau de normalidade? Quais são os cri-
térios de normalidade que, aplicados aos
relatos, apontam para um distúrbio? Assim
escreve Foucault9:

aquilo que não é regulado para a geração
ou por ela transfigurado não possui eira,
nem beira, nem lei. Nem verbo também,
É ao mesmo tempo expulso, negado e
reduzido ao silêncio. Não somente não
existe, como não deve existir e à menor
manifestação fá-lo-ão desaparecer, sejam
atos ou palavras.

Primeiro admite-se que certos desejos
são comuns e necessários na medida em
que servem aos propósitos da atividade

8 Paul Rabinow e Hubert Dreyfus. Uma trajetória
filosófica: para além do estruturalismo e da herme-
nêutica, 1995, pg. 188

7 Ver "Nós, vitorianos" in FOUCAULT, Míchel. História
da Sexualidade: a vontade de saber (1988).
" Paul Rabinow e Hubert Dreyfus. Uma trajetória filosó-

fica: para além do estruturalismo e da hermenêutica,
1995, pg. 188

9 Michael Foucalt. História da sexualidade: a vontade de
saber, 1988, pg. 10



sexual, no que diz respeito aos códigos e
as obrigações. De todos os critérios existen-
tes, o mais surpreendente é o que define a
anormalidade a partir da impossibilidade
de dar um nome ou de promover um en-
tendimento daquilo que foi verbalizado.
Todo relato que escapa à compreensão e
às regras normalizadoras aponta para o
distúrbio. Certos desejos secretos deverão
ser silenciados, tratados como impossíveis
de existir e caso se vislumbre alguma possi-
bilidade de realizá-los, cabe uma operação
capaz de reduzi-los ao silêncio e na medida
do possível promover o seu desaparecimen-
to. A partir dessa trama que vai do nome
ao silêncio, construíram-se os critérios de
normalidade. Quanto mais próximo do
indizível, maior o "perigo". Os atos que
não forem passíveis de relato e/ou de clas-
sificação são considerados anormais.

Da disciplina do corpo
ao controle da alma

Os dispositivos de poder/saber, os
dispositivos de sexualidade e as práticas
de poder nos revelam que a modernidade
criou condições de isolamento de fenô-
menos subjetivos. Os desejos secretos até
então eqüivaliam à liberdade, na medida
em que operavam no sujeito para além
dos dispositivos de normalidade, dos
regramentos das condutas. A moral, para
além dos acordos, contratos, códigos, é
agora produzida, ensinada, educada, vi-
giada e controlada dentro do dispositivo
de normatização. Falar, escutar, escrever
e praticar a sexualidade mais do que uma
conquista do nosso tempo, é uma técnica
de controle. Mais que uma pseudoliber-
dade dos tempos modernos, por poder
falar sobre algo proibido, essa técnica de
controle revela uma pedagogia da norma-
lidade. A modernidade precisa falar de
sua sexualidade, como meio de revelar
e divulgar os dispositivos de poder, de
saber e de controle sobre os corpos e a
alma. Conhecer esses dispositivos ajuda

o sujeito a melhor se enquadrar, encontrar
na sua fala o seu jeito de ser e também os
melhores meios de sujeição às práticas de
controle da sexualidade.

Assim, se "o objetivo da tecnologia dis-
ciplinar é forjar um corpo dócil que pode
ser submetido, que pode ser utilizado, que
pode ser transformado e aperfeiçoado"10,
quando investigamos o corpo-mídia,
perguntamo-nos que corpo é esse que nos
remete a uma ampliação do saber do corpo
e implica no corpo da atualidade.

Deveríamos, por precaução, pensar
na possibilidade de haver meios de re-
sistência e outras manobras do sujeito,
que poderiam livrá-lo dessa docilidade
programada. Conforme afirma Foucault,
o conjunto de técnicas disciplinares
não surgiu como uma programação
consciente, não foi um planejamento
das chamadas ciências humanas. Ao
contrário, elas foram surgindo em lugares
diferentes, em momentos diferentes e em
circunstâncias diferentes. Foi desse fato
original, marginal sobretudo, que certas
ciências brotaram e puderam responder
a algumas necessidades de mudança e
transformação. Entretanto, todos esses
fatos marginais serviram para organizar
um feixe de ações que culminava sempre
em uma nova modalidade de controle:
essa rede a que podemos chamar de rede
interdisciplinar de controle ou dispositi-
vos que abrangem as técnicas e as práticas
de saber/poder.

Desta forma, a partir dos estudos
realizados por Foucault, é possível uma
conclusão que nos aponte para um sujeito
que é organizado para o conhecimento e
para a produção e, as razões são objetivas
e claras, esse sujeito ganha um valor de
uso e o que o organiza são essas técnicas
de poder, mas não um poder como ins-

w Dreyfus e Rabinow; Uma trajetória filosófica: para além
do estruturalismo e da hermenêutica,1995, pg. 169)



tituição e de aparelhamento que garanta
a sujeição dos cidadãos a um Estado
constituído. Não um sistema geral de do-
minação exercido por um elemento ou um
grupo sobre o outro. O poder organizador
nasce da multiplicidade das relações de
força que são imanentes ao domínio em
que eles se exercem e são constitutivos
de sua organização.

Entretanto, é importante lembrar
que a questão saber/poder e as técnicas
disciplinares ganha contornos mais
sofisticados, novos locais de realização,
outras variações de práticas cotidianas,
ampliação do uso das técnicas discipli-
nares, novos contornos dos dispositivos
do poder. Essa ampliação das redes,

das técnicas de controle,
não deve ser tornada como
generalizações, universali-
zações ou algo semelhante.
A biopolítica e o biopoder
referem-se à vida, no que
diz respeito às práticas
políticas e técnicas de con-
trole de uma população:
nascimento, qualidade de
vida, longevidade são defi-
nidos por essas práticas de
governabilidade que têm
agora a sexualidade como
objeto de investimento.

Vale ressaltar a observação da estudiosa
Catherine Chevalley11 sobre o dispositivo
de sexualidade: "Foucault propõe a tese
mais espetacular de sua análise: colocando
no lugar doxüspositivo de sexualidade,
a burguesia12;'se dá um corpo, e com ele
ela protege a transmissão de seu poder."
Em outras palavras, o sangue azul da bur-
guesia é o seu sexo. Foucault reposiciona
a questão do poder, levando-o para uma
dimensão política e para uma questão de
classe; e dessa questão de classe para uma
dimensão de controle da vida, a biopolí-
tica, isto é, para uma preocupação com
os processos biológicos - nascimentos,
mortalidade longevidade. Compreende-se,

aqui, a gestão calculada da vida e a admi-
nistração dos corpos ou do biopoder que
implicam em novas técnicas de controle
e novas formas de poder.

Conclusão

Se o corpo é mensagem, informação,
comunicação, na sua singularidade, ele
individualiza os povos e os circunscreve
em um dado tempo. Então o que esse
corpo, tal como acabamos de o constituir,
comunica atualmente? Que informações
ele carrega? O que o faz tão singular?

Sua mensagem é a da erotização. Por
meio do discurso erótico, dois outros
emergem, o do sexo e o da sexualidade. O
primeiro tem como mensagem perpetuar
o código e a moral que definem as relações
do casal quanto a sua dupla herança, a da
genética e a da propriedade. O segundo é
o da advertência, que dita o limite aceitá-
vel dos segredos sobre si, no que tange a
um prazer que pode servir de ameaça ao
primeiro discurso, o do sexo.

A informação expressa no e pelo
corpo refere-se aos dispositivos de poder
— ou seja, os operadores materiais, suas
técnicas e estratégias de assujeitamento"
— que o constituem e aos saberes possíveis
de serem exercidos enquanto poder. São
informações sutis, não estão ordenadas,
mas se apresentam com certa regularidade
em cada corpo, permitindo sua decifração
pelo outro ou pelo grupo. São também in-
formações necessárias, pois elas permitem
a cada um desempenhar-se na sociedade.
Permite a permanência de uma instituição
e a ação correspondente dos indivíduos
que com ela se constituem.

" Catherine Chevalley. Un Cours de lÚniversité de
Tours, 2001
12 Empregamos os termos "burguesia", "burguês"e "classe

burguesa" para designar uma classe de indivíduos e a
concepção de poder que se instaura na modernidade: não
como crítica marxista.
" Judith Revel. Foucault: conceitos essenciais, 2005



O corpo comunica um alerta, uma luta
pela sobrevivência, um modo de vida que
se incorporou a uma classe de indivíduos e
que passou a ser sua representação enquan-
to luta pelo poder. Essa classe comunica,
por meio desse corpo que a representa, a
todos a quem ela se dirige que o sexo e a
sexualidade são expressão de sua força de
dominação. Diga o que você faz com o seu
corpo e diremos o quão próximo de nós
está você ou quanto você nos ameaça!?!
A singularidade desse corpo reside nesse
aspecto estranho de articulação discursiva
e de dispositivos que se engendram cons-
tituindo uma classe. Uma articulação que
constitui a materialidade discursiva das
práticas políticas, jurídicas e econômicas e
também a matéria silenciosa que organiza
o dispositivo de sexualidade.

Considerando o que foi exposto até
agora, voltemos ao papel da mídia ou,
mais especificamente, ao papel da publi-
cidade diante desse corpo que, nos limites
desse artigo, não é pensado nos moldes
do estruturalismo e nem nos moldes das
técnicas de interpretações profundas - a
hermenêutica -, mas constituído a partir
da arqueologia e da genealogia.

Quem é a publicidade diante desse
corpo? Cumpre ela um papel libertário
diante dele? Por que o discurso publici-
tário recorre a esse corpo erotizado? Quer
ele ampliar o acervo do imaginário de
desejos e vontades secretas, levando cada
indivíduo para além do limite permitido
pelos acordos oriundos do contrato sexu-
al? Teriam os anúncios publicitários, a
condição de redenção dos corpos diante
desses dispositivos de sexualidade? Será
que o discurso publicitário se coloca como
o autêntico discurso revolucionário que
fala, por meio de suas propagandas, à
burguesia: olha só o que nós fazemos com
esse corpo que você tanto adora? Olha no
que transformamos o sexo que você tanto
preza: em produto! A sexualidade não
será nunca mais uma ameaça, ela é agora
uma mercadoria a ser consumida até as

últimas circunstâncias. É nesse campo
de batalha, como verdadeiro opositor a
todos os discursos do poder que a cons-
titui, que o discurso publicitário emerge
e se levanta com todas as suas armas em
punho? Não foi o muro de Berlin que
caiu como símbolo da vitória das práticas
liberais, mas toda a barreira secreta que
distanciava o homem dos seus desejos. E
quem permitiu isso? Foi essa nova classe
de revolucionários. Nem esquerda, nem
direita. O publicitário*! Quem?

Mas será que o sexo e a sexualidade
na publicidade se constituem num pro-
blema? Até que ponto tudo o que está
sendo anunciado por meio da associa-
ção do corpo (erotizado) aos produtos é
verdadeiramente uma ameaça ao poder
constituído pela classe burguesa? O que
poderia existir de constrangedor no
corpo feminino associado a cervejas ou
a automóveis? Afinal, esse imaginário
não está legitimado pelos dispositivos
de sexualidade que tornaram aceitável o
segredo inconfessável de certa prática se-
xual? Não estão as criações publicitárias
circunscritas às mesmas regras de sujeição
dos objetos que elas anunciam?

Não, não se trata de um discurso
libertário - nem de uma nova classe de re-
volucionários - que tenha a pretensão de
romper com as regras morais, atualizando
em cada consumidor seu novo limite de
desprendimento sexual. Também não
é um discurso que associa ao produto,
por meio de táticas sub-reptícias, uma
imagem de corpo cujo comportamento
seria pouco a pouco uma educação para
novas práticas sexuais que claramente
se colocam no campo da anormalidade.
As práticas publicitárias não têm como
objetivo a revogação da loucura, a aboli-
ção da anormalidade, o fim de todos os
duplos que nos constrangem às regras.
Pelo contrário, tal como todas as táticas
e todos os dispositivos, ela fundamenta
o possível em cada anúncio. Boa parte
da matriz da comunicação publicitária



projeta num produto as condições de
normalidade: o que é bom; o que é agra-
dável; o que melhora a vida; o que nos
traz conforto; etc.Cada mercadoria e sua
comunicação expressam uma pedagogia
de uso. Os manuais, longe de ser somen-
te uma instrução operacional, também
disciplinam o uso (recomendações de
uso dos produtos para legitimar sua
garantia). Não seria absurdo pensar que
as regras de uso ditam formas e hábitos
de vidas diferentes, mas não livres dos
enquadramentos dos dispositivos de
saber/poder.

Toda associação de mercadoria e
sexualidade é possível somente porque
são códigos conhecidos: pertencem ao
imaginário constitutivo de uma classe e
por isso permitido. Se assim não fosse,
não venderia. Nosso desejo está discipli-
nado, o que torna possível associar uma
mulher seminua e uma marca de cerveja
e o prazer. Reconhecemos o estímulo e
aceitamos a sugestão de gozo, porque
nosso desejo e nossa sexualidade pas-
saram por processos de pedagogização.
Desejamos, é fato, mas trata-se de um
desejo reformado, enquadrado, modifi-
cado e normatizado.

É fácil perceber em algumas campa-
nhas essa rede de dispositivos de poder.

É comum a interdisciplinaridade das
técnicas de controle na criação publi-
citária. Dos discursos médico e jurídico
ao da sexualidade, encontramos toda
sorte de combinação. Numa campanha
publicitária de cerveja, observa-se, por
exemplo, na sensualidade de um corpo
feminino com medidas ideais, uma repre-
sentação do dispositivo de sexualidade;
na bebida,' o controle do saber médico:
"beba com moderação"! E ainda o saber
jurídico: "se beber não dirija"! Talvez o
que de melhor - ou de mais inovador
- exista na publicidade e, por extensão
na mídia, resida na forma agradável de se
apresentar as práticas de sujeição. Numa
sociedade de consumo, os dispositivos
disciplinares não obedecem ao modelo
punitivo ou disfarçam-no.

De resto, não há nada de imoral no uso
do sexo e da sexualidade pela publicidade,
uma vez que ela não ameaça a classe bur-
guesa atual. Ver corpos bonitos, perfeitos,
saudáveis e - o que é mais importante
- vendendo produtos, é o máximo de re-
finamento de representação de um corpo
que conquistou o poder e a condição de
modelo. Afinal, o corpo-mídia é o corpo
de uma classe que conquistou o poder,
portanto, é dele o espaço publicitário e de
nenhum outro.
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