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RESUMO 

 

 

A luta das mulheres através dos movimentos feministas trouxe muitas conquistas, mas 

também despertou outras formas de controle por parte da sociedade. Uma dessas 

formas de controle é a imagem da beleza impossível, aquela que está distante da 

beleza real da mulher. Nesse sentido, os anúncios publicitários refletem os valores 

ideológicos e contraditórios da sociedade em que eles são produzidos, por isso, 

homens e mulheres, principalmente a mulher, têm seus corpos apresentados de forma 

estereotipada, convivendo com discursos preconceituosos. A escolha desse tema se 

justifica pelo fato de ser um assunto que precisa ser trabalhado em sala de aula, pois 

está presente na sociedade e, a escola, não é exterior a esta sociedade, e a Análise 

do discurso se apresenta como um campo de conhecimento que se encontra no social 

e envolve questões de natureza interpretativa. Assim, esta pesquisa tem como 

objetivo analisar de que forma os discursos dos anúncios publicitários criam 

estereótipos para os corpos dos jovens, principalmente para os corpos femininos, por 

meio das relações de poder disciplinar. Para fundamentação teórica, são abordadas 

as concepções de Foucault (1996; 2007; 2014; 2018), Fernandes (2007), Orlandi 

(2015), Del Priore (2014), Moreno (2008), Louro (1997) e Wolf (2018), dentre outros. 

Para a análise do corpus utilizou-se as seguintes categorias: sujeito, enunciado, 

memória discursiva, disciplina e corpo. Esta pesquisa foi desenvolvida em uma série 

final do ensino fundamental e toma como base os princípios da Análise do discurso 

de tradição francesa. Para a coleta dos dados utilizou-se a aplicação de questionários 

e a produção de cartazes pelos alunos. Quanto ao que foi analisado nos discursos, 

mesmo com algumas contradições, pode-se afirmar que os momentos de intervenção 

alcançaram suas metas na medida em que proporcionaram uma reflexão mais 

aprofundada sobre padrões de beleza para homens e para mulheres, porém, com 

ênfase no corpo feminino, como já foi justificado. 

 

Palavras-chave: Discurso. Corpo. Disciplina. Anúncio publicitário.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Women's struggle through feminist movements has brought many achievements, but 

it has also awakened other forms of control by society. One such form of control is the 

image of impossible beauty, one that is distant from the real beauty of women. In this 

sense, advertisements reflect the ideological and contradictory values of the society in 

which they are produced, so men and women, especially women, have their bodies 

presented in a stereotypical manner, living with prejudiced discourses. The choice of 

this theme is justified by the fact that it is a subject that needs to be worked on in the 

classroom, as it is present in society and, the school, is not external to this society, and 

Discourse Analysis is presented as a field of knowledge. which is social and involves 

issues of an interpretative nature. Thus, this research aims to analyze how the 

discourses of advertisements create stereotypes for young bodies, especially for 

female bodies, through disciplinary power relations. For theoretical foundation, the 

concepts of Foucault (1996; 2007; 2014; 2018), Fernandes (2007), Orlandi (2015), Del 

Priore (2014), Moreno (2008), Louro (1997) and Wolf (2018), among others. For the 

analysis of the corpus we used the following categories: subject, utterance, discursive 

memory, discipline and body. This research was developed in a final grade of 

elementary school and is based on the principles of French Discourse Analysis. For 

data collection we used the application of questionnaires and the production of posters 

by the students. Regarding what was analyzed in the discourses, even with some 

contradictions, it can be stated that the moments of intervention reached their goals as 

they provided a deeper reflection on beauty standards for men and women, but with 

emphasis on the female body, as has already been justified. 

 

Keywords: Discourse. Body. Discipline. Advertisement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa faz uma abordagem sobre como são constituídos os 

discursos dos anúncios publicitários e como estes criam estereótipos para os corpos 

dos jovens, a partir do conceito de disciplina de Foucault. 

Para o suporte teórico deste trabalho, foram utilizados os conceitos da Análise 

do discurso de tradição francesa, mais especificamente das teorias foucaultianas, 

como sujeito, enunciado, memória discursiva, disciplina e corpo.  A análise do discurso 

vai além da forma tradicional de interpretar os textos ou discursos, não se prende às 

estruturas da linguística e oferece mecanismos para que professor e aluno entendam 

como os sentidos são produzidos nos anúncios publicitários. 

Ao levar esse tema para a sala de aula, pretende-se contribuir com a quebra 

de mitos sobre o que é beleza, sobre o que é padrão de beleza, refletir sobre a pressão 

que recai sobre o corpo feminino e fazer um alerta sobre a indústria que cria padrões, 

segundo seus interesses. 

Percebe-se, por meio da história, que esses padrões vão se modificando com 

o tempo, a cultura e as necessidades dos sujeitos. É importante ressaltar também que 

os documentos oficiais como os PCN de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 

preconizam a imprescindibilidade de trabalhar o conhecimento sobre o próprio corpo, 

pois é importante “conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando hábitos saudáveis 

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade 

à sua saúde e à saúde coletiva” (PCN, 1997, p. 7). Desse modo, é importante trabalhar 

a criticidade no aluno para que ele saiba discernir quando está cuidando do próprio 

corpo e quando está sendo, de forma velada, disciplinado pela sociedade de consumo 

a perseguir o padrão de beleza vigente. 

Assim sendo, uma questão foi delineada para definir o trajeto de investigação 

desta pesquisa: Como os discursos dos anúncios publicitários criam estereótipos para 

os corpos dos jovens, principalmente do corpo feminino, através do poder disciplinar? 

Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho é analisar de que forma os 

discursos dos anúncios publicitários criam estereótipos para os corpos dos jovens por 

meio das relações de poder disciplinar. Foram formulados ainda três objetivos 

específicos, são eles: (1) Analisar os vestígios da memória nos anúncios publicitários 
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da campanha Real beleza Dove; (2) Interpretar os discursos e imagens disciplinares 

dos anúncios em relação à imagem da mulher contemporânea (3) descrever, a partir 

dos questionários aplicados, a visão que os jovens, de 14 a 17 anos, tem sobre beleza.  

Esta pesquisa fundamentou-se nas ideias e concepções de autores como 

Foucault (1996; 2007; 2014; 2018), Fernandes (2007), Orlandi (2015), Del Priore 

(2014), Moreno (2008), Louro (1997) e Wolf (2018), dentre outros autores, e está 

dividida em três capítulos. 

Após a introdução, o segundo capítulo é dedicado ao referencial teórico. Inicia-

se fazendo um resgate histórico da Análise do discurso de tradição francesa, 

começando pelos estudos de Dubois e Pechex até chegar nas contribuições de 

Althusser, Foucault, Bakthin e Lacan. Para a conclusão deste capítulo, fez-se a 

descrição de algumas categorias de análise: sujeito, enunciado, memória discursiva, 

disciplina e corpo. Num segundo momento, também dedicado ao referencial teórico, 

fala-se sobre os gêneros do discurso, na perspectiva bakhtiniana. 

O terceiro capítulo é formado pelos aspectos teórico-metodológicos. Essa parte 

é composta pela natureza da pesquisa, que é na área da linguagem e se fundamenta 

nos princípios da Análise do Discurso francesa. Tem cunho qualitativo, é descritiva e, 

também, se trata de uma pesquisa-ação, pois exige uma intervenção. Neste capítulo 

também é mencionado o universo da pesquisa, a constituição do corpus e as fases 

da pesquisa. 

No quarto e último capítulo se descreve e analisa o corpus, apresentando as 

duas fases: a diagnóstica e a interventiva. A primeira é formada pela análise dos 

enunciados obtidos através do questionário aplicados aos alunos. A segunda fase se 

divide em dois momentos: o trabalho com anúncios da campanha Real Beleza Dove 

e outros anúncios com imagens masculinas, em seguida a aplicação de um 

questionário, o trabalho com dois vídeos mostrando a influência da mídia sobre as 

pessoas e, logo após, mais um questionário, a análise dos enunciados obtidos nessa 

fase e, por último, a análise discursiva de sete cartazes produzidos pelos alunos. 

Assim sendo, este trabalho traz para a discussão como discursos dos anúncios 

publicitários criam estereótipos para os corpos dos jovens através do poder disciplinar, 

tendo como suporte teórico a Análise do Discurso francesa, a partir dos conceitos 

foucaultianos, como disciplina, poder, memória, sujeito discursivo, enunciado e 
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também dos estudos sobre padrões de beleza masculino e feminino, porém com 

ênfase no corpo da mulher. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A ANÁLISE DO DISCURSO: ALGUMAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

A análise do discurso é um campo de estudo que procura compreender como 

os discursos, enquanto práticas sociais, produzem efeitos de sentidos. A necessidade 

de uma disciplina que contemplasse uma teoria da história e uma teoria do sujeito fez 

com que, os teóricos Dubois e Pêcheux, na década de sessenta, dessem início a uma 

forma de estudar o discurso que levassem em consideração o sujeito, a história e a 

ideologia. Assim sendo “quais são os aspectos históricos, sociais e ideológicos que 

determinam tal produção? A proposta da análise então se volta para a descrição dos 

enunciados visando explicitar suas condições de produção e as posições dos sujeitos” 

(FERNANDES, 2008, p.68). A linguística do discurso, até então, não tinha conseguido, 

de forma satisfatória, estabelecer uma relação entre linguística discursiva e outras 

disciplinas, apesar do esforço. Porém, os dois estudiosos citados acima enxergavam 

de maneira distinta alguns aspectos, por exemplo, o dispositivo de análise do objeto 

de estudo do discurso. 

 

Dubois era já um lexicólogo famoso, um linguista ligado à Universidade, 
criador da revista langages. Pêcheux era filósofo, ligado a Althusser, 
preocupado em discutir a epistemologia das ciências naquele momento em 
que a Linguística vivia sua “ crise epistemológica “ ao mesmo tempo em que 
o estruturalismo triunfante pregava o sonho da ciência piloto (GREGOLIN, 
2003, p. 23).  

 

Pêcheux pretendia criar um novo campo de investigação com preocupações 

voltadas à epistemologia. O interesse dele consistia no “corte Saussureano”. Como 

as Ciências Humanas sempre desprezaram objetos subjetivos e individuais, a 

Linguística de Saussure não levou em consideração a fala, mas a língua. Mais adiante, 

surge um terceiro elemento, que não é nem língua nem fala: trata-se do discurso. 

 

Ao propor esse novo campo de saber, ele interroga a metodologia, propõe 
um dispositivo analítico a fim de integrar a análise das condições de 
possibilidades do discurso, dos processos discursivos. O novo campo toma 
um novo objeto (que não é empírico, que é diferente do “ enunciado”, diferente 
do texto): o discurso, cuja espessura opera a articulação entre o linguístico e 
o histórico (GREGOLIN, 2003, P. 24). 
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Pelo que se pode observar na citação acima, havia uma necessidade de 

analisar o discurso levando em consideração suas condições de produção, por isso, 

a articulação entre o linguístico e o histórico se faz necessário. 

Para conseguir articular a teoria, Pêcheux precisou percorrer diferentes campos 

científicos, não simplesmente para transcrever ou extrair conceitos, mas, para 

reelaborá-los. Para o teórico, a Análise do Discurso compreendia três regiões de 

conhecimentos científicos: a história, a linguística e o discurso. “As contribuições de 

Althusser, Foucault, Bakthin e Lacan vão operar essa articulação entre regiões do 

conhecimento sobre língua, sujeito, discurso e história” (GREGOLIN, 2003, p.25). 

Althusser contribuiu com o conceito de “ condições de produção do discurso” a partir 

das relações entre língua e ideologia, Foucault, propôs o método arqueológico para 

analisar a irrupção histórica dos conjuntos de enunciados na descontinuidade da 

história, Bakthin concebe o signo como uma “arena” de luta de classes, que recupera 

para a linguística a dimensão histórica, social e cultural da linguagem. E Lacan, 

contribui com conceitos de “ formações imaginárias”, “simbólico” e “inconsciente”. A 

Análise do discurso vai romper com conceitos da Linguística de Saussure de língua e 

fala e passa a operar com conceitos de discurso e ideologia. 

A seguir, se tratará sobre algumas categorias de análise, como por exemplo, 

sujeito, enunciado, memória discursiva, corpo e disciplina, que são fundamentais para 

um trabalho que tem a Análise do discurso francesa como suporte teórico.  

 

2.1.1 Sujeito  

 

O sujeito discursivo não é um sujeito individual, não se trata de uma pessoa, 

mas de uma posição. O sujeito da análise do discurso é social, histórico e ideológico, 

constituído a partir do outro e não possui características totalmente racionais e 

metódicas, pelo contrário, ele é disperso. É um sujeito que tem existência em um 

espaço social e ideológico, em um determinado momento e não em outro. “A voz 

desse sujeito revela o lugar social; logo, expressa um conjunto de outras vozes 

integrantes de dada realidade social; de sua voz ecoam vozes constitutivas e/ou 

integrantes desse lugar sócio-histórico” (FERNANDES, 2008, p.34). 
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Isso fica claro, por exemplo, quando o sujeito escolhe uma determinada palavra 

em detrimento a outras. A escolha da palavra nunca é livre, vai depender da 

conjuntura social e ideológica em que esse sujeito está inserido. Dessa forma, o 

sujeito não é livre para dizer o que quer, ele está sujeito a sua formação discursiva, 

ele é polifônico e heterogêneo, sofrendo várias interferências na produção do seu 

discurso. Como o sujeito não é homogêneo, seu discurso é constituído pelo 

entrecruzamento de diferentes discursos, discursos que se negam, se opõem, se 

contradizem. 

 

Ao considerarmos o sujeito discursivo, acerca de um mesmo tema, 
encontraremos em sua voz diferentes vozes, oriundas de diferentes 
discursos. A presença dessas diferentes vozes integrantes da voz de um 
sujeito, na Análise do discurso denomina-se polifonia (FERNANDES, 2008, 
p. 36). 

 

Essas diferentes vozes, são sociais, vão sempre revelar a posição 

sócioideológica do sujeito, uma vez que, como já foi dito anteriormente, o sujeito não 

é livre para produzir seu discurso. E, por ser constituído por outras vozes, outros 

sujeitos sociais, o sujeito é heterogêneo. A noção de heterogeneidade é dividida em 

duas formas. A primeira 

 

temos a heterogeneidade constitutiva como condição de existência dos 
discursos e dos sujeitos, uma vez que todo discurso resulta do 
entrelaçamento de diferentes discursos dispersos no meio social. O sujeito 
constitui-se pela interação social estabelecida com diferentes sujeitos. A 
segunda forma de heterogeneidade é a mostrada. Nesse caso, a voz do outro 
apresenta-se de forma explícita no discurso do sujeito e pode ser identificada 
na materialidade linguística. (FERNANDES, 2008, p. 39) 

 

Portanto, o que alguém diz não pode ser visto como uma afirmação inédita e 

individual, mas sim como um conjunto de enunciados em um momento determinado, 

que para ser interpretado é preciso saber quem fala, de que fala e em que situação 

se encontra o sujeito falante. 

 

2.1.2. Enunciado  
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            Pode-se dizer que não há um conceito único ou uma definição única para 

enunciado. Na verdade, há várias definições, considerando a perspectiva pela qual se 

é analisado. No dicionário de análise do discurso, os autores definem como: 

 

Termo também em uso na língua corrente, enunciado é empregado de modo 
bastante polissêmico em ciências da linguagem e só tem verdadeiramente 
sentido no interior das oposições em que o inserimos. Seus empregos se 
organizam segundo dois grandes eixos: seja em oposição à enunciação -  
como produto do ato de produção -, seja simplesmente como sequência 
verbal de extensão variável (CHARAUDEU e MAINGUENEAU, 2016, p. 195). 

 

Então, segundo os teóricos, o emprego do enunciado se dá como sendo o “dito” 

na ação do “dizer” ou, como se é mais usado, uma sequência verbal oral ou escrita. 

Por ser uma definição complexa ou mesmo abstrata, às vezes, sua compreensão, 

como já foi dito pelos autores, se dá mais a partir das oposições, pois ele não é 

exatamente uma estrutura linguística, mas, ao mesmo tempo ele existe na 

materialidade da língua. De acordo com Foucault (2007, p. 98) 

 

o enunciado não é pois uma estrutura (isto é, um conjunto de relações entre 
elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de modelos 
concretos); é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos 
signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela 
intuição se eles “fazem sentido” ou não, segundo que regra se sucedem ou 
se justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado 
por sua formulação (oral ou escrita).   

 

Portanto, “percebe-se assim, que o enunciado é uma condição de materialidade 

e de existência não da língua em si, mas dos sentidos” (COSTA, 2016, p.29). O que 

determina o enunciado é a sua propriedade de produzir sentido, não necessariamente 

segundo os critérios da lógica gramatical, mas tendo como base uma função “a partir 

da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles fazem 

‘sentido’ ou não” (FOUCAULT, 2007, p.98). 

 

2.1.3. Memória discursiva 

 

 A Memória discursiva não é uma memória individual e nem psicológica, ela é, 

na verdade, uma memória histórica regulada pelos aparelhos ideológicos. Ela 

relaciona o discurso que está sendo formalizado com o discurso que já foi dito, e nesse 

encontro, por meio dela, se produz novos sentidos. 
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Esse espaço de memória como condição do funcionamento discursivo 
constitui o corpo sócio-histórico-cultural. Os discursos exprimem uma 
memória coletiva na qual os sujeitos estão inscritos. É uma memória coletiva, 
até mesmo porque a existência de diferentes tipos de discurso implica a 
existência de diferentes grupos sociais (FERNANDES, 2008, p. 59 e 60). 

 

A memória discursiva é um acontecimento exterior e anterior ao texto e que 

permite a produção do mesmo, partindo do que já foi dito, e sempre dentro de uma 

inscrição ideológica. Para Pêcheux (1999, p.50) 

 

A memória deve ser entendida aqui não no sentido diretamente psicologista 
da ‘memória individual’, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, 
da memória social inscrita em práticas e da memória construída do 
historiador.  

 

Portanto, são as redes de memória que possibilitam a retomada a discursos já 

ditos, atualizando-os à historicidade do acontecimento discursivo. Nesse sentido, ela 

é um espaço de retomadas de discursos anteriores. De acordo com Negócio e 

Tavares (2019, p. 70) “para entender as referências e os sentidos que compõem um 

enunciado é necessário que haja conhecimento sobre o que se fala, pois somente 

assim será ativada a memória discursiva” 

Ela se constitui a partir dos processos parafrásticos e polissêmicos. ” A 

paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer” (ORLANDI, 

2015, p. 36). Seria dizer o que já foi dito, sempre dentro de uma formação discursiva.  

O sentido pode ser novo, mas não será inédito, porque já foi dito de alguma forma, 

portanto, pode-se dizer que há: 

 

duas forças que trabalham continuamente o dizer, de tal modo que todo 
discurso se faz nessa tensão: entre o mesmo e o diferente. Se toda vez que 
falamos, ao tomar a palavra, produzimos uma mexida na rede de filiação dos 
sentidos, no entanto, falamos com palavras já ditas. E é nesse jogo entre o 
mesmo e o diferente, entre o já dito e o a se dizer que os sujeitos e os sentidos 
se movimentam, fazem seus percursos, (se) significam. (ORLANDI, 2015, p. 
36). 

 

Assim, à medida que o sujeito recorre à memória discursiva, tendo esta, sempre 

uma inscrição histórica, social e ideológica, ele diz o que já foi dito, mas ao mesmo 

tempo, produz novo sentido. São esses novos sentidos que o analista deve procurar, 
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eles podem estar na presença ou, até mesmo na ausência, de constituintes nesse 

“novo” discurso que foi produzido. 

 

 

2.1.4. Disciplina 

 

A disciplina, segundo o teórico francês Michel Foucault, não está nos campos 

da lei, ela não é imposta, está, antes no campo das regras “naturais”. Ela funciona 

como um mecanismo de dominação, só que de forma camuflada. 

 

A partir do momento em que as coações disciplinares tinham que funcionar 
como mecanismo de dominação, e ao mesmo tempo, se camuflar enquanto 
exercício efetivo do poder, era preciso que a teoria da soberania estivesse 
presente no aparelho jurídico e fosse reativada pelos códigos (FOUCAULT, 
2018, p.292).  

 

Para o teórico, a partir do século XIX, passou a funcionar duas formas de 

controle, a primeira seria a própria legislação, com discurso e organização do direito 

público e, a segunda, seria a disciplina, que se configura em um sistema de coerções 

para controlar o corpo social. “Na realidade, as disciplinas têm o seu discurso. Elas 

são criadoras de aparelhos de saber e de múltiplos domínios de conhecimento” 

(FOUCAULT, 2018, p. 293). 

A disciplina é uma forma de controle sutil que quer extrair o máximo que os 

corpos podem oferecer, ela se apoia sobre os corpos e seus atos. 

 

Esse novo mecanismo de poder apoia-se mais nos corpos e seus atos do que 
na terra e seus produtos. É um mecanismo que permite extrair dos corpos 
tempo e trabalho mais do que bem e riqueza. É um tipo de poder que exerce 
continuamente através da vigilância e não descontinuamente por meio de 
sistemas de taxas e obrigações distribuídas no tempo (FOUCAULT, 2018, p. 
291).  

 

Não é por acaso que a disciplina se empenha em extrair o máximo dos corpos, 

pois esta forma de controle surgiu com a ascensão do capitalismo e da burguesia, 

sistema e classe social, respectivamente, em que tudo e todos serviam como meio de 

produção e lucro. 

Esse novo tipo de poder, que não pode mais ser transcrito nos termos da 
soberania, é uma das grandes invenções da sociedade burguesa. Ela foi um 
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instrumento fundamental para a constituição do capitalismo industrial e do 
tipo de sociedade que lhe é correspondente (FOUCAULT, 2018, p. 291). 

 

O controle exercido pela disciplina é minimamente detalhado, ele não é 

genérico. Foucault (2014, p. 134) diz que entre os séculos XVII e XVIII houve “uma 

descoberta do corpo como objeto e alvo de poder”. Para o teórico, o trabalho 

detalhado encontrado nos corpos era visível: “encontraríamos facilmente sinais dessa 

grande atenção dedicada ao corpo – ao corpo que se manipula, modela-se, treina-se, 

que obedece, torna-se hábil ou, cujas forças se multiplicam” (FOUCAULT, 2014, p. 

134). Mais adiante, ele completa “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode 

ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2014, p. 134).  

Mas, como então começou a funcionar essa nova forma de controle sobre os 

corpos, se em toda sociedade, o corpo sempre foi objeto de investimento? Qual o 

diferencial dessa nova forma de controle? Segundo Foucault (2014, p. 136), essas 

são 

 

técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que tem sua 
importância: porque definem um certo modo de investimento político e 
detalhado do corpo, uma nova ‘microfísica’ do poder; e porque não cessaram, 
desde o século XVII, de ganhar campos cada vez mais vastos, como se 
tendessem a cobrir o corpo social inteiro. Pequenas astúcias dotadas de 
grande poder de difusão, arranjos sutis, de aparência inocente, mas 
profundamente suspeitos, dispositivos que obedecem a economias 
inconfessáveis, ou que procuram coerções sem grandeza.  

           

Como se pode observar na citação acima, a estratégia utilizada pela disciplina 

é a sutileza e o refinamento, formas de controle que levam o indivíduo a agir, sem 

perceber, de forma obediente, a interesses, políticos e econômicos. 

Segundo Foucault, no século XVII, a disciplina iniciou sua forma de controle de 

maneira um tanto quanto grosseira, porém, foi se refinando com o tempo. Para o 

teórico, ela faz a princípio, distribuições necessárias, tais como: (1) Exige a ‘cerca’ – 

lugares fechados; (2) O princípio da ‘clausura’ – compartimentação, o indivíduo devia 

ser isolado; (3) A regra das ‘localizações funcionais’ – era preciso ter um local 

funcional, uma repartição e (4) Na disciplina os indivíduos são ‘intercambiáveis’ – cada 

um se define pelo lugar que ocupa na ‘série’. 
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Depois de distribuir os sujeitos em seus lugares e isolá-los para que tivessem 

o máximo de atenção possível às suas atividades, passava-se a ter o controle dessas 

atividades através de: 

 

(1) Horário – velha herança das comunidades monásticas; (2) Elaboração     

temporal do ato ou da ação – O ato é decomposto em seus elementos; é 

definida a posição do corpo, dos membros e das articulações  Donde o corpo 

e os gestos em correlação – impor a melhor relação entre gesto e atitude 

global, ou seja, um melhor rendimento do corpo; (4) Articulação corpo-objeto 

– cuidado de engrenagem entre um e outro; (5) utilização exaustiva – Importa 

extrair do tempo sempre mais instantes disponíveis e de cada instante, 

sempre mais forças úteis (FOUCAULT, 2018, p.146 a 151).  

 

Para manter o controle, a disciplina precisa de uma organização que se 

aproprie dos corpos e que administre as relações de tempo, do corpo e da força. 

 

Como capitalizar o tempo dos indivíduos, acumulá-los em cada um deles, em 

seus corpos, em suas forças ou capacidades, de uma maneira que seja 

suscetível de utilização e de controle? Como organizar durações rentáveis? 

As disciplinas, que analisam o espaço, que decompõem e recompõem as 

atividades, devem ser também compreendidas como aparelhos para 

adicionar e capitalizar o tempo. E isto por quatro processos” (FOUCAULT, 

2014, p.155).  

 

Esses processos são: (1) Dividir a duração em segmentos; (2) Organizar as 

sequências segundo um esquema analítico; (3) Finalizar os segmentos temporais e 

(4) Estabelecer série de série. Como se pode observar, a disciplina se impõe pouco a 

pouco, de forma estratégica e especializada. Cada ato ou ação do indivíduo deve ser 

meticulosamente controlado 

Esse dispositivo de controle precisa ainda de uma composição de forças 

elementares para obter um aparelho eficiente. Essa composição se faz da seguinte 

forma: (1) O corpo singular passa a ser o lugar que ele ocupa; (2) Combinação de 

tempo para extrair a máxima quantidade de força; (3) Sistema preciso de comando 

que cuida rigorosamente da combinação do tempo. “Toda atividade do indivíduo 

disciplinar deve ser repartida e sustentada por injunções cuja eficiência repousa 

brevidade e clareza; a ordem não tem que ser explicada, nem mesmo formulada: é 

necessário e suficiente que se provoque o comportamento desejado” (FOUCAULT, 

2014, p. 163). 
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Dessa forma, se pode constatar que o indivíduo disciplinar não precisa 

compreender o que se quer obter dele, ele só precisa se comportar de forma técnica, 

produzindo o que os aparelhos desejam. 

 

Em resumo, pode-se dizer que a disciplina produz, a partir dos corpos que 
controla, quatro tipos de individualidades, ou antes uma individualidade 
dotada de quatro características: é celular (pelo jogo de repartição espacial), 
é orgânica (pela codificação das atividades), é genética (pela acumulação do 
tempo) e é combinatória (pela composição das forças). E, para tanto, utiliza 
quatro grandes técnicas: constrói quadros; prescreve manobras; impõe 
exercícios, enfim para realizar a combinação das forças, organiza ‘táticas’ 
(FOUCAULT, 2014, p. 165).   

 

Assim, é possível entender toda uma organização, toda uma arquitetura para 

que o indivíduo não perceba que está dando o máximo de si, não em seu próprio 

benefício, mas, apenas como sendo uma peça da engrenagem que trabalha para 

beneficiar aparelhos e instituições. 

Depois de posto o que é disciplina, como ela se materializa ou se constitui, faz-

se necessário, em razão do objetivo da presente pesquisa, esclarecer que a mídia 

contribui para esse disciplinamento dos corpos. Ao observar, por exemplo, os 

anúncios publicitários que usam a imagem do corpo “ideal”, percebe-se que os leitores 

não sofrem uma agressão, eles não recebem uma ordem, ao contrário, a imagem, o 

“quadro” do corpo perfeito, insinua que a perda de peso os tornará mais felizes, faz 

com que eles se disciplinem para alcançar aquele corpo perfeito. Porém, por trás de 

tudo isso, há uma indústria da beleza, lucrando com as preocupações com a estética 

e promovendo novas técnicas para manter o corpo de homens, e principalmente de 

mulheres, submissos e consumistas.   

 

2.2 O CORPO – UM BREVE HISTÓRICO 

 

Não é de hoje que a discussão sobre modelos ou padrões de beleza tem 

ganhado um grande espaço na sociedade e na mídia em geral. A preocupação com a 

boa forma ou o enquadramento num padrão de beleza sempre esteve presente na 

história, principalmente das mulheres, desde a antiguidade até os dias atuais. Por 

exemplo, na estátua A mulher de Willendorf (ou Vênus) 1, esculpida há mais de 22 
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mil anos, é possível observar que havia uma apreciação ao corpo farto. Os seios 

volumosos, a barriga saliente e, até a vulva em destaque, demonstram que o padrão 

vigente nesse período era muito diferente do atual. Isso dava a ideia de que uma 

mulher com essa estrutura física estava sempre pronta para a maternidade, o que 

garantiria a continuação da humanidade. 

Com o advento do Renascimento europeu, pode-se notar, nas pinturas que 

retratam a mulher, um grande destaque nos seios, quadril, pernas grossas. Nesse 

período, ter o corpo cheio de curvas, significava uma boa condição financeira, ou seja, 

a mulher se alimentava bem e não se exauria em trabalhos pesados. As mulheres 

magras eram consideradas fora do padrão, pois magreza era sinônimo de escassez 

de alimento e vida difícil.   

 

Figura 1 – A mulher de Willendorf - Vênus 

Fonte: https://ativandoneuronios.com/2017/05/23/venus-de-willendorf/ 
 

Chegando a modernidade, e consequentemente as mudanças de valores, os 

padrões de beleza sofreram grandes modificações. Atualmente, uma mulher é 

considerada bonita ou inserida no modelo vigente se for magra, se tiver os músculos 

tonificados. Não é qualquer corpo que pode ser exibido em sua interação, é dada a 

visibilidade somente àquele corpo disciplinado, fazendo com que elas busquem uma 

beleza inalcançável. 

 

A beleza é um capital na troca amorosa ou na conquista matrimonial. Uma 
troca desigual em que o homem se reserva o papel de sedutor ativo, enquanto 
sua parceira deve contentar-se em ser o objeto da sedução... As feias caem 
em desgraça, até que o século XX as resgate: todas as mulheres podem ser 
belas. É uma questão de maquiagem e de cosméticos, dizem as revistas 
femininas. De vestuário também, daí a importância da moda, que, num misto 
de prazer e tirania, transforma modelando as aparências. Questão de 

https://ativandoneuronios.com/2017/05/23/venus-de-willendorf/
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vontade, segundo Marcelle Auclair da revista Marie Claire. Em suma, 
ninguém Tem o direto de ser feia. A estética é uma ética (PERROT, 2017, 
p.50). 

 

Na citação acima se observa algo que sempre foi muito evidente: “a beleza é 

um capital na troca amorosa ou na conquista matrimonial. Uma troca desigual”. Ao 

dizer que é uma troca desigual, ela mostra que, para o homem, a exigência de beleza 

não é a mesma que para a mulher. Atualmente, já se pode perceber que os homens 

também são impactados e sofrem com os padrões de beleza impostos pela mídia, “os 

cidadãos e as cidadãs, reduzidos à dimensão de consumidores, introjetam esses 

elementos e os transformam em aspiração” (MORENO, 2008, p.8). Esses elementos 

seriam as formas como a mídia sensibiliza, chama atenção e emociona os 

consumidores. Mais adiante, MORENO (2008, p.9) Diz que “os homens começam a  

se atormentarem com esse mito produzido e inflacionado da beleza”. Mas, voltando a 

citação de Michelle Perrot, esse tormento é de forma desigual. 

 Por que há essa exigência de padrões para as mulheres? Por que o homem, 

apesar de também sofrer com essa questão, nos dias atuais, não tem essa 

necessidade “vital” de se enquadrar num padrão de beleza? Será que isso não está 

ligado à questão de que o homem é o “ponto de referência”, é o “padrão 

inquestionável”, pois está no centro, ele controla e convenciona? Louro (2013, p.43) 

afirma: “a posição central é considerada a posição não problemática; todas as outras 

posições de sujeito estão, de algum modo, ligadas – e subordinadas – a ela”.  Mais a   

frente ela continua “A identidade masculina, branca, heterossexual deve ser, 

supostamente, uma identidade sólida, permanente, uma referência confiável” 

(LOURO, 2013, p. 46). Portanto, quem não se enquadra nesse perfil, está fora do 

padrão e quem não se enquadra nos padrões ditados por essa identidade central, 

também está à margem. Aqui estão as mulheres, os negros, os homossexuais. 

A princípio esses modelos foram sendo implantados através do discurso da 

medicina: 

Instalou-se a busca da aparência sã. A medicina passava a sublinhar a 
importância de exercícios e vida saudável para preservar, não somente a 
saúde, mas a frescura da tez, a pele sadia, o corpo firme e jovem. Acreditava-
se que os defeitos físicos poderiam ser corrigidos, não à custa de toneladas 
de maquiagem ou qualquer outro artifício, mas por outros meios salutares, 
como a vida higiênica, disciplinada e moderada (DEL PRIORE, 2014, p. 221).  
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Esse discurso da medicina, difundido no Brasil no início do século XX, 

contribuiu para ter valor de verdade os padrões de beleza que começavam a emergir. 

Outro fator que contribuiu para a transformação dos padrões de beleza feminino 

foi a indústria cinematográfica que transformou o corpo feminino em objeto de desejo 

fetichista. 

 

Se por um lado a estética cinematográfica representava a mentalidade 
moderna e um domínio em meio ao qual a mulher podia tomar iniciativas, por 
outro, a sensualidade que emanava de sua representação a transformava em 
objeto passivo de consumo (DEL PRIORE, 2014, p. 224).  

 

Começava a ser banida a cena da mulher corpulenta do renascimento europeu. 

“Se até o século XIX matronas pesadas e vestidas de negro enfeitavam álbuns de 

família e retratos a óleo, nas salas de jantar das casas patrícias, no século XX, elas 

tendiam a desaparecer da vida pública” (DEL PRIORE, 2014, p. 224), ou seja, iniciava-

se assim a cultura da magreza, sempre apoiada nos discursos da medicina das 

revistas da época. 

 

Identificava-se gordura à velhice; era a emergência da lipofobia. Não se 
associava mais o redondo das formas – as ‘cheinhas’ – à saúde, ao prazer, à 
pacífica prosperidade burguesa que lhes permitia comer muito, do bom e do 
melhor. A obesidade tornou-se critério determinante de feiúra, representando 
o universo vulgar, em oposição ao elegante, fino e raro. Esbelteza e juventude 
se sobrepunham: ‘É feio, é triste mesmo ver-se uma pessoa obesa, 
principalmente se se tratar de uma senhora; toca às vezes as raias da 
repugnância’, advertia a Revista Feminina em 1933 (DEL PRIORE, 2014, 
p.224).  

 

Agora surgia o padrão de beleza que era sinônimo de saúde e felicidade: “A 

magreza tinha mesmo algo de libertário: leves, as mulheres moviam-se mais e mais 

rapidamente, cobriam-se menos, com vestidos cada vez mais curtos e estreitos, 

estavam nas ruas”. (DEL PRIORE, 2014, p. 225). Pode-se depreender da citação a 

disciplina a que as mulheres eram submetidas para ter o corpo “objeto e alvo de poder, 

trabalhado minimamente em seus detalhes” FOUCAULT (2018, p. 134). Todo o 

discurso do corpo saudável e bonito, endossado pela medicina em meados do século 

XX, fazia com que a indústria da beleza começasse a investir pesado na publicidade 

e em produtos que garantissem essa beleza. Nessa mesma época, a mulher já tinha 

dado alguns passos em direção a sua liberdade, em busca do espaço público. Porém, 
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parece haver um paradoxo, pois se liberta de uma prisão e vai se encaminhando para 

outra. 

Mesmo tomando posse do controle do corpo, mesmo regulando o momento 
de conceber, a mulher não está fazendo mais do que repetir grandes modelos 
tradicionais; ela continua submissa, não mais às múltiplas gestações, mas à 
tríade de ‘ perfeição física’. A associação entre juventude, beleza e saúde, 
modelo das sociedades ocidentais, aliada às práticas de aperfeiçoamento do 
corpo, intensificou-se brutalmente, consolidando um mercado florescente que 
comporta indústrias, linhas de produtos, jogadas de maketing e espaços na 
mídia (DEL PRIORE, 2014, p. 178).  

 

Dessa forma, se compreende que a mulher deixou de ser submissa ao marido 

e passou a ser submissa à mídia, aos cartazes da rua e ao bombardeio de imagens 

televisivas. 

Raquel Moreno diz: “A ditadura do peso se impõe de forma cada vez mais 

draconiana, como podemos ver na tabela 1, que mostra gritantes diferenças entre o 

peso e as medidas consideradas ideais ao longo de algumas décadas” (MORENO, 

2008, p. 18 - 19). 

 

Tabela: 1 - Silhueta ideal para uma mulher de 1,68m 

 

 

               

         

 

 

 

 

Fonte: Vigarelo (2006) apud Moreno (2008, p.19). 

 

Como se pode observar na tabela, são formas impossíveis de se ter 

naturalmente, sem falar que há uma grande diferença entre as medidas de 1933 e as 

de 2001. Desse modo as academias e clínicas de cirurgias plásticas faturam alto. 

Parece que todo esforço para se enquadrar em um padrão é mais uma forma de 

subserviência ao homem. “Uma mulher em público sempre está deslocada’, diz 

Pitágoras. Ali ela será apenas uma figura. Mundana, ela exprime por sua aparência 

(modo de se vestir, de se enfeitar) a fortuna do marido, de quem ela é uma espécie 

de cabide” (PERROT apud MATOS e SOIHET, 2003, p. 14). Observa-se a relação de 

  

1933 

 

2001 

Peso 60 kg 48 kg 

Busto 88 cm 90 cm 

Cintura 70 cm 58 cm 

Quadris 90 cm 88 cm 
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poder do homem sobre a mulher, pois este a trata como um cabide, uma vitrine dos 

bens que possui. 

Esse corpo objeto, corpo alvo de poder e fonte de lucro, sempre foi visto como 

um negócio pela publicidade. Para Carvalho (2014, p.13) “A publicidade é uma 

atividade, e não uma ciência investigativa, e, como tal, se apoia em outros saberes e 

atividades preexistentes”. Isso se dá porque 

 

muito cedo a publicidade soube combinar sua imagem à imagem do produto 
elogiado. Desde 1900, Mucha associa o automóvel ou Petis Beurres LV 
(famosa marca de biscoito) ao encanto da mulher. Saborear o biscoito é 
saborear a mulher (PERROT, apud MATOS e SOIHET, 2003, p.14 e 15). 

 

A publicidade sempre viu no corpo da mulher um poder de difusão dos produtos 

que queria colocar no mercado e para isso, precisou discipliná-lo com discurso de 

saúde e de bem-estar difundidos pela medicina e também pelas políticas públicas. 

 

2.2.1 Como as imagens de beleza são usadas contra a mulher 

 

Como já foi mencionado antes, desde o início do século XX tanto o cinema, 

quanto as revistas, propagandas, cartazes ou qualquer outro gênero, sempre usaram 

o corpo da mulher. A luta das mulheres, através dos movimentos feministas, trouxe 

muitas conquistas, porém, a sociedade despertou para outras formas de controle. 

Uma dessas formas de controle é a imagem da beleza impossível, aquela que em 

nada se aproxima da beleza real da mulher. “Quanto mais numerosos foram os 

obstáculos legais e materiais vencidos pelas mulheres, mais rígidas, pesadas e cruéis 

foram as imagens da beleza feminina, a nós impostas” (WOLF, 2018, p. 25). Ao se 

libertar da mística da domesticidade e da maternidade, a mulher se prendeu a algo 

inatingível: a beleza perfeita. A sociedade, ou melhor, o capitalismo tinha que lançar 

mão de um dispositivo de controle que mexesse com autoestima da mulher e a fizesse 

desejar, a qualquer custo, uma beleza impossível.  

Falando sobre o discurso da medicina, que contribuiu, de forma determinante 

para a construção do mito da beleza, Naomi Wolf diz “as mulheres insistiram em dar 

um caráter político à saúde. Novas tecnologias de cirurgia estéticas invasivas foram 
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desenvolvidas com o objetivo de voltar a exercer sobre as mulheres antigas formas 

de controle médico” (WOLF, 2018, p. 28). 

O que se observa é que, para se ter um discurso como verdadeiro, é preciso 

que áreas de conhecimento, como a medicina, reforcem essas verdades, porém, com 

um discurso dócil, característico da disciplina. A mesma autora, mais adiante diz que 

muitas crenças sobre o corpo da mulher e os padrões estabelecidos pela sociedade 

sempre foram, na verdade, uma forma de controle masculino. 

 

Nada disso é verdade. A “ beleza” é um sistema monetário semelhante ao 
padrão ouro. Como qualquer sistema, ele é determinado pela política e, na 
era moderna no mundo ocidental, consiste no último e melhor conjunto de 
crenças a manter intacto o domínio masculino. Ao atribuir valor às mulheres 
numa hierarquia vertical, de acordo com o padrão físico imposto 
culturalmente, ele expressa relações de poder segundo as quais as mulheres 
precisam competir, de forma antinatural, por recursos dos quais os homens 
se apropriam (WOLF, 2018, p.29).   

 

Na verdade, segundo a autora, a burguesia capitalista, para manter o controle 

sobre as mulheres, criou crenças sobre a beleza, para as quais não existe nenhuma 

justificativa legítima de natureza biológica ou histórica. Por esse motivo, esses 

padrões estão sempre mudando de acordo com os interesses do sistema econômico 

vigente, no caso, o capitalismo. As qualidades que um determinado período considera 

belas nas mulheres são apenas símbolos de comportamento feminino que aquele 

período julga ser necessário. 

Foi a partir da Revolução industrial, com a criação do daguerreotipo, antigo 

aparelho fotográfico, que a mulher começou a ficar exposta às imagens que as 

afetavam e afetam. Atualmente, esse mito da beleza consiste na disseminação de 

milhões de imagens do ideal em voga, filtradas e trabalhadas através de aparelhos 

fotográficos tecnológicos para criar a imagem perfeita. Wolf (2018) questiona a 

necessidade da criação desse ideal: 

 

Por que motivo a ordem social necessita de se defender evitando a realidade 
das mulheres, nosso rosto, nosso corpo, nossa voz e reduzindo o significado 
das mulheres a essas “belas” imagens formuladas e reproduzidas 
infinitamente? Embora ansiedades pessoais e inconscientes possam 
representar uma força poderosa na criação de uma mentira vital, a 
necessidade econômica praticamente garante sua existência. Uma economia 
que depende da escravidão precisa promover imagens escravizadas que “ 
justifiquem’ a instituição da escravidão (WOLF, 2018, p. 37). 
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A dominação masculina e as questões econômicas foram os motivos para a 

criação desses padrões. Através de táticas e estratégias quase perfeitas, esse mito 

da beleza se impregnou nas mulheres, destruindo o físico e as exaurindo 

psicologicamente. 

Para a mesma autora, há ainda um ponto crucial a ser observado: a imagem 

da mulher feminista, aquela que lutou para conquistar direitos fundamentais, é tida 

como feia e masculinizada, em contraste com a imagem dos anúncios publicitários, 

que sempre usam imagens de mulheres desejadas. “Foi ressuscitada a caricatura da 

feminista feia para atacar o movimento das mulheres. A caricatura não é original. Foi 

criada na França para ridicularizar as feministas do século XIX” (WOLF, 2018, p.37). 

Apesar dessa caricatura ter sido criada no século XIX, é possível ver na 

atualidade que esse discurso ainda perdura. Como exemplo, pode-se relembrar ou 

retomar o discurso do deputado federal eleito, Eduardo Bolsonaro, nas eleições de 

2018. O até então candidato, proferiu em um comício o seguinte discurso sobre as 

mulheres: “As mulheres de direita são mais bonitas que as de esquerda. Elas não 

mostram os peitos na rua e nem defecam nas ruas. As mulheres de direita têm mais 

higiene”. A imagem abaixo2 mostra o momento em que o discurso do candidato foi 

noticiado: 

 

Figura 2 - Discurso de Eduardo Bolsonaro 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=rZ9LjC56ovI 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rZ9LjC56ovI
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Percebe-se o interdiscurso entre o que foi proferido pelo deputado federal 

eleito, Eduardo Bolsonaro, e a caricatura da feminista feia criada para atacar o 

movimento das mulheres no século XIX. Fernandes (2007) diz que interdiscurso é: 

 
Presença de diferentes discursos, oriundos de diferentes momentos na 
história e de diferentes lugares sociais, entrelaçados no interior de uma 
formação discursiva. Diferentes discursos entrecruzados constitutivos de 
uma formação discursiva dada; de um complexo dominante. (FERNANDES, 
2007, p. 65 e 66).  

 

Ou seja, assim como no século XIX havia um discurso como estratégia, 

utilizada pelos homens que dominavam, para enfraquecer o movimento feminista, o 

candidato citado também usou o mesmo discurso como estratégia, na campanha 

eleitoral de 2018, para obter resultados parecidos. Esse discurso que ele proferiu faz 

referência ao movimento ELE NÃO, encabeçado por mulheres contra a candidatura 

de Jair Bolsonaro, candidato a presidente da república, devido aos tantos discursos 

machistas e misóginos que se materializaram durante a campanha.  Vale salientar 

que esses discursos são produzidos em condições específicas e historicamente 

definidas. Ao utilizá-los, esse candidato deixou pressuposto que as mulheres de 

esquerda são feias e não são higiênicas, criando uma imagem falsa da mulher que 

luta e reivindica melhores condições sociais e mais, fazendo com que a mulher não 

queira ter sua imagem ligada a esse tipo de referência. Sobre essa questão Wolf 

(2018) diz: 

Não é por acaso que tantas mulheres potencialmente poderosas se sentem 
dessa forma. Estamos em meio a uma violenta reação contra o feminismo 
que emprega imagens de beleza feminina como uma arma política contra a 
evolução da mulher: o mito da beleza. Ele é a versão moderna de um reflexo 
social em vigor desde a revolução industrial (WOLF, 2018, p. 26 e 27). 

 

A imagem desagradável das feministas, criada para desarticular o movimento 

das mulheres, contribuiu para que se criasse uma aversão à beleza que não segue o 

padrão imposto e, por conseguinte, passa a cultuar a beleza impossível, que como o 

adjetivo diz, não tem como ser alcançada.  

 

2.3 – OS GÊNEROS DO DISCURSO E A PUBLICIDADE 
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Torna-se relevante trazer para este trabalho um pouco sobre os gêneros do 

discurso e a publicidade, já que esses gêneros publicitários foram utilizados para a 

geração de dados coletados e analisados. 

Sobre os gêneros discursivos, Bakthin (2003) já dizia que toda atividade 

humana é mediada pela linguagem, seja oral ou escrita, a língua se efetua, em cada 

campo da atividade humana, através de enunciados. Esses enunciados são 

compostos por três características: o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional. 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados* (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 
estilo da linguagem, ou seja, pela seleção de recursos lexicais, fraseológicos 
e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, 
a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 
enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 
determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado 
particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 
do discurso (BAKHTIN, 2003, P. 261).   

  

Como se pode observar na citação, a língua se materializa nos gêneros do 

discurso e toda forma de comunicação, seja oral ou escrita, se dá por meio deles. 

Para o teórico, a natureza verbal dos gêneros não está desvinculada da atividade 

social humana.  

Bakhtin salienta que é fundamental diferenciar o gênero primário do gênero 

secundário. Para o autor, os gêneros primários são aqueles em que predomina a 

oralidade, que ele também chama de simples. Já os gêneros secundários, 

denominados também de complexos, são aqueles em que a escrita predomina, são 

desenvolvidos e organizados. Como coloca Bakhtin, os gêneros secundários são 

complexos, desenvolvidos e organizados, é nessa esfera que se encontram os 

gêneros publicitários, que está inserido o anúncio publicitário, que foi escolhido para 

ser trabalhado no presente estudo. 

 

Aqui é de especial importância atentar para a diferença essencial entre os 
gêneros discursivos primários (simples) e secundários (complexos) – não se 
trata de uma diferença funcional. Os gêneros discursivos secundários 
(complexos, romances, dramas, pesquisas científicas de toda espécie, os 
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grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas condições de um convívio 
cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 
(predominantemente escrito) – artístico, sociopolítico, etc (BAKHTIN, 2003, 
p. 263). 

 

O anúncio publicitário utiliza, para convencer ou persuadir, recursos como 

apelos verbais e visuais e objetivam levar o leitor a acreditar naquilo que está sendo 

anunciado. Carvalho (2014, p. 9) diz que “é um tipo de comunicação na qual as 

mensagens são formadas através de imagens, textos e composições, usando-se 

conotações culturais, icônicas e linguísticas”. Esse gênero discursivo é orientado pela 

ideologia capitalista que tem como principal objetivo persuadir seu público alvo. 

Porém, é importante diferenciar publicidade de propaganda, apesar de serem usadas 

como sinônimos, há diferença entre essas palavras. Segundo Carvalho: 

 

Propaganda é um termo abrangente, vem de propagar e inclui a propaganda 
política, a institucional, a ideológica e a comercial, sendo que esta última é 
considerada e nomeada publicidade (institucional, de produtos ou de serviço). 
A propaganda político-eleitoral é chamada por alguns de publicidade, pois os 
marqueteiros andam transformando os candidatos em produtos 
(CARVALHO, 2014, p.14) 

 

Continuando a caracterizar a publicidade, a mesma autora ressalta que “A 

publicidade ‘por razões ideológicas e técnicas, funciona como se sociedade de massa 

fosse sem classes’, dirigindo-se a todos, retrata ‘um tipo de homem e mulher ideal ou 

idealizado’” (CARVALHO, 2014, p.18).  Considerando que é um gênero bastante 

utilizado pela mídia, sabe-se que o aluno interage em seu cotidiano com os textos 

publicitários, seja através de meios eletrônicos (TV, internet), seja por intermédio da 

mídia impressa (panfletos, jornais, revistas, outdoors, etc.).  

O anúncio publicitário reflete os valores ideológicos e contraditórios da 

sociedade em que ele é produzido. Se mulheres e homens ainda são apresentados 

de forma estereotipada é porque a sociedade ainda convive com discursos 

preconceituosos. “A publicidade funciona como um mecanismo ideológico para a 

reprodução da identidade de gênero ‘padrão’, sendo a mulher o maior público alvo, 

pois é, por excelência, a compradora quase oficial da família” (CARVALHO, 2014, p. 

24). Ao que parece, para a publicidade, a mulher, por passar mais tempo em casa, 

presta mais atenção nos anúncios, assim fica mais exposta à sedução da mídia e é 

levada a consumir produtos e ideias. 
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A mulher retratada na mídia tem de ser casada ou aspirar ao casamento, ter 
filhos ou aspirar à maternidade, ser ou parecer jovem, ser vaidosa, cuidada. 
Ser branca, heterossexual, monogâmica, fiel, comportada, decidir mais com 
a emoção do que com a razão, ser sensível e delicada, preocupar-se mais 
em cuidar dos outros do que com qualquer outra questão, mesmo que 
trabalhe e tenha grandes responsabilidades profissionais ou políticas 
(MORENO, 2008, p. 45). 

 

Ou seja, a mídia propõe, para a mulher, um modelo de perfeição que vai da 

beleza física à sua capacidade de alteridade, deixando à margem a mulher que não 

se enquadra nesse padrão, “e mais do que simplesmente oferecer modelos de 

felicidade e de comportamento ‘adequado’, ‘oferece’ a chance de se identificar e assim 

ser identificada por meio da simples ostentação de determinadas marcas” (MORENO, 

2016, p. 45.) 

E o homem? Como é visto pela publicidade? Na verdade, o homem foi e ainda 

é tratado pela publicidade como o “ser forte”, aquele que detém o poder social e 

econômico, por isso que durante muito tempo os anúncios publicitários que tinham os 

homens como público alvo, eram de carros e bebidas, pois ele tinha, por ser homem, 

o poder e a liberdade para usufruir de tais produtos. Porém, esse quadro vem 

mudando, o homem, atualmente, está sendo bombardeado pela indústria da beleza e 

também está sentindo a necessidade de se reconhecer num padrão. Anúncios de 

produtos que vão satisfazer suas demandas são vistos a todo momento, e como 

acontece com a mulher, se ele não consumir os produtos ou ideias, se sentirá à 

margem e sua autoestima é abalada de forma que ele colocará seu poder de conquista 

em dúvida. 

 

Agora os homens tingem o cabelo, usam creme antirrugas, malham, vão à 
academia, submetem-se a dietas, fazem cirurgias plásticas e são hoje um 
segmento tão interessante para o ‘mercado’ que já dispõem de lojas e 
cantinhos especializados nos supermercados para a compra de cosméticos, 
nos quais podem desinibidamente escolher ‘seus’ produtos de beleza. 
Entregam-se alegremente a essa ciranda, certos de, assim dispor de mais 
armas para o sucesso e a manutenção da juventude (MORENO, 2008, p. 66).  

 

Como se pode observar na citação, o homem investe na beleza para ter mais 

sucesso nos negócios e nas relações, pois a publicidade cria um cenário de 

dificuldade para vender alívio, felicidade e beleza.  

 Portanto, para se trabalhar com os discursos do anúncio publicitário e sua 

influência na autoimagem de adolescentes é necessário que o ensino de Língua 
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portuguesa saia do lugar comum, que é o trabalho mecânico e descontextualizado 

com a gramática, e passe a um estudo mais discursivo, sendo este uma prática social. 

Assim, entende-se que a escola é um ambiente propício para se discutir sobre as 

questões do corpo, pois nela, encontra-se uma diversidade de discursos, sejam 

conservadores ou sejam mais abertos. No capítulo a seguir serão descritos os 

aspectos teóricos- metodológicos que norteiam este estudo.  
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3. ASPECTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, serão descritos os procedimentos teóricos-metodológicos da 

pesquisa. Essa parte é composta pelos seguintes itens: natureza da pesquisa; 

universo da pesquisa; técnicas e instrumentos de coleta e análise dos dados - O 

corpus e as fases da pesquisa – a primeira, fase diagnóstica – a segunda, fase 

interventiva. 

Sendo esta, uma pesquisa na área da linguagem e que se fundamenta nos 

princípios teórico-metodológicos da Análise do Discurso de tradição francesa, para a 

seleção do corpus, usou-se o conceito de Recorte de Orlandi (2015). A noção de 

Recorte é importante na explicitação da metodologia do presente estudo porque, 

segundo a autora, o processo discursivo é amplo e exige do analista que ele faça um 

recorte. Esse procedimento já determina o dispositivo teórico de interpretação 

construído. 

 

Uma vez analisado, o objeto permanece para novas abordagens. Ele não se 
esgota em uma descrição. E isto não tem a ver com a objetividade da análise 
mas com o fato de que todo discurso é parte de um processo discursivo mais 
amplo que recortamos e a forma de recorte determina o modo da análise e o 
dispositivo teórico de interpretação que construímos. Por isso, o dispositivo 
analítico pode ser diferente nas diferentes tomadas que fazemos do corpus, 
relativamente à questão posta pelo analista em seus objetivos. Isto conduz a 
resultados diferentes (ORLANDI, 2015, p.64). 

 

Como se pode observar na citação, o processo discursivo é abrangente, é 

preciso que o analista faça um recorte para poder estabelecer um começo e um lugar, 

pois, “‘Recorte é um fragmento da situação discursiva’”, é também “‘ naco, pedaço, 

fragmento. Não é segmento mensurável na linearidade’”. (ORLANDI apud SOUZA; 

GARCIA e FARIA 2014, p. 102). Ao fazer esse procedimento, o analista já coloca sua 

posição diante dos dados obtidos. 

Pode-se dizer que este trabalho trata-se de uma pesquisa de natureza 

descritiva. De acordo com Gil (2009, p. 42), 

 

as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob esse título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 
tais como o questionário e a observação sistemática.  
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Como um dos objetivos do estudo é descrever, a partir dos questionários 

aplicados, a visão que os alunos têm sobre padrões de beleza, esse trabalho não 

poderia ser de outra natureza. Também tem, como método de investigação, cunho 

qualitativo, o qual se foca no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas 

particularidades e experiências individuais. Também, é importante dizer que é uma 

pesquisa-ação, pois ela exige uma intervenção, procedimento bastante utilizado em 

pesquisas educacionais que visam contribuir com mudanças na realidade escolar.  

Sobre pesquisa-ação, Thiollent (1986) ressalta que 

 

é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p. 14).   

 

Dessa maneira, a pesquisa-ação permite superar as lacunas existentes entre 

pesquisa educativa e a prática docente, ou seja, entre teoria e prática. 

 

3.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Este trabalho foi desenvolvido em uma turma final do ensino fundamental de 

uma escola pública, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mossoró é uma cidade de 

médio porte, sendo o segundo município mais populoso do estado, com 

aproximadamente 295.612 habitantes (IBGE, 2017). Localizada num bairro periférico, 

a escola oferece o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Esta escola está sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de 

Educação e Cultura (SEEC), através da 12ª Direção Regional de Educação e Cultura 

(12ª DIREC).  

Para a intervenção, na execução desta pesquisa foi escolhida uma turma de 9º 

ano, Única, ensino fundamental, do turno vespertino, composta por 38 alunos, com 

faixa variando entre 14 e 17 anos, sendo 26 meninas e 12 meninos. 

 

3.2 AS FASES DA PESQUISA 
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3.2.1  Fase diagnóstica 

 

Nessa fase utilizou-se, como instrumento para a coleta de dados, o 

questionário. “Por questionário entende-se um conjunto de questões que são 

respondidas por escrito pelo pesquisado” (GIL, 2009, p.114). Na aplicação desse 

trabalho, foram utilizadas 04 imagens, 03 perguntas abertas e 06 perguntas fechadas. 

As perguntas abertas permitem que o respondente dê sua opinião sem ser induzido 

com opções pré-estabelecidas. Já as perguntas fechadas são aquelas que o 

respondente seleciona uma alternativa dentre um conjunto de alternativas pré-

definidas. A opção por um número maior de perguntas fechadas se dá pelo fato de 

elas serem mais facilmente quantificáveis, agilizando o processo de análise. Também 

faz-se necessário justificar o questionário como instrumento de coleta de dados, pois, 

segundo Gil (2009) “pode-se verificar que o questionário constitui o meio mais rápido 

e barato de informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir ao 

anonimato” (GIL, 2009, p.115). Como a intervenção foi feita em uma escola pública, 

as condições de trabalho, os recursos até o próprio tempo eram limitados. 

Na fase diagnóstica, objetivou-se saber o que os alunos e alunas 

compreendiam ou tinham como padrão de beleza. As perguntas, tanto abertas como 

as fechadas, eram sempre direcionadas a padrões de beleza feminino e masculino, 

mas, como já foi citado anteriormente, com ênfase no corpo feminino. Porém, durante 

a aplicação das perguntas diagnósticas, foram observados alguns pontos que não 

eram o foco do trabalho, mas que são importantes na compreensão de como os jovens 

e as jovens ainda são preconceituosos e como a escola é um lugar de diferenças de 

gênero, sexualidade, etnia e classe. A respeito de informações que não estavam 

previstas, Thiollent (1986) diz que 

 

sejam quais forem as técnicas utilizadas, os grupos de observação 
compostos de pesquisadores e de participantes comuns procuram a 
informação que é julgada necessária para o andamento da pesquisa, 
respondendo a solicitações do seminário central. É claro que os grupos 
podem fornecer outras informações que não estavam previstas, o que permite 
aumentar a riqueza das descrições (THIOLLENT, 1986, p.64). 

Assim sendo, verificou-se, durante a aplicação da fase diagnóstica que os 

meninos tiveram bastante dificuldade em escolher uma das imagens de homem que 

era proposta. Quando questionados sobre o porquê dessa dificuldade, um dos alunos 
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disse “porque mulher achar mulher bonita, é normal, mas se um homem achar outro 

homem bonito, é considerado gay”. Ou seja, a ideia de que um homem não pode achar 

outro homem bonito, sob pena de ser considerado homossexual, se tornou natural e 

essa “naturalidade” fez com que a maioria dos meninos não quisesse escolher 

nenhuma imagem masculina como bonita. Sobre a naturalização de alguns discursos 

na escola, Louro (1997) diz: 

 

São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras 
banalizados que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de 
questionamento e, em especial, de desconfiança. A tarefa mais urgente talvez 
seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como ‘natural’ 
(LOURO,1997, p. 63.)   

 

Para os alunos, ser considerado homossexual poderia ser motivo de exclusão 

por parte de alguns grupos da sala, isso mostra que a sociedade ainda é muito 

preconceituosa e o modelo patriarcal continua prevalecendo. Ainda de acordo com 

Louro (1997): 

A negação dos/as homossexuais no espaço legitimado da sala de aula acaba 
por confina-los às “gozações” e aos “insultos” dos recreios e dos jogos, 
fazendo com que, deste modo, jovens gays e lésbicas só possam se 
reconhecer como desviantes, indesejados ou ridículos (LOURO, 1997, p. 68) 

 

Foi necessário que a professora pesquisadora iniciasse uma conversa com a 

turma a fim de tentar desconstruir esses conceitos discriminatórios, para que alguns 

alunos pudessem responder. Porém, sempre salientando “ eu não sou gay”. A seguir 

as imagens masculinas que foram as opções do questionário:  

                  Figura 3 - Imagem masculina 1 

 

         

Fonte:http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/07/sarados-participam-de-concurso-de-beleza-em-
sp-veja-os-candidatos.html 
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Figura 4 - Imagem Masculina 2 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.istockphoto.com/br/foto/homem-gordo-tronco-nu-gm89918199-5831116 

 

Outro aspecto que chamou atenção foi que, mesmo depois de discutir sobre a 

questão da identidade sexual, os alunos que se recusavam a escolher uma das 

imagens masculinas, decidiram escolher a imagem 04, pois, para eles, seria um 

atenuante e mesmo uma maneira de se manter vigilante e não sucumbir ao erro, já 

que na imagem 04 não se identifica um homem com físico bem trabalhado. Louro 

(1997), diz: 

Ora, se a identidade heterossexual fosse, efetivamente, ‘natural’ (e, em 
contrapartida, identidade homossexual fosse ilegítima, artificial, não natural), 
por que haveria a necessidade de tanto empenho em garanti-la? Por que 
‘vigiar’ para que os alunos e alunas não ‘resvalem’ para uma identidade 
desviante? (LOURO, 1997, p. 81). 

 Como se pode observar na citação, há uma necessidade, por parte da escola 

e dos alunos de “vigiarem” a identidade sexual para que não exista a forma 

“desviante”, isso explica um dos motivos pelo qual os alunos se recusavam a escolher 

uma imagem masculina e em garantir que não eram gays. 

 

3.2.2   Intervenção 

 

Essa fase consistiu em trabalhar três momentos. O trabalho foi realizado com 

o gênero anúncio publicitário, através de imagens de anúncios retiradas da internet e 

que propagam a necessidade de ter um corpo perfeito. Também, foram trabalhados 

vídeos que tratam essa mesma temática. 
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1º momento – trabalhou-se o vídeo Evolução do corpo ideal de uma mulher, 

disponível no Youtube. O vídeo tem 3 minutos e 10 segundos e retrata, como era 

desde a antiguidade até os dias atuais, os diversos padrões do corpo feminino. Em 

seguida, trabalhou-se outro vídeo Padrão de beleza e influência da mídia, esse vídeo 

também está disponível no Youtube, tem duração de 7 minutos e 30 segundos e 

mostra como a mídia bombardeia as pessoas com imagens de uma beleza 

inalcançável. Depois de trabalhar os Vídeos com os alunos, eles responderam às 

seguintes perguntas entregues antes de assistirem aos vídeos: (1) o padrão de beleza 

do corpo feminino foi sempre o mesmo?; (2) A partir do que foi visto nos vídeos, o que 

faz com que esse padrão esteja sempre mudando? Explique: e (3) Na sua opinião, 

deve existir um padrão de beleza para o corpo da mulher e para o corpo do homem? 

Justifique:  

A seguir, alguns prints do primeiro vídeo trabalhado: 

 

Figura 5 - O padrão de beleza feminino no renascimento italiano 1 

 

Fonte:https://www.youtube.com/results?search_query=%c3%a3o+do+corpo+ideal+de+uma+
mulher 
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              Figura 6 - O padrão de beleza feminino no renascimento italiano 2 

 

Fonte:https://www.youtube.com/results?search_query=%c3%a3o+do+corpo+ideal+de+uma+

mulher 

 

Figura 7 - Padrão de Beleza Feminino na década de 60 

 

Fonte:https://www.youtube.com/results?search_query=%c3%a3o+do+corpo+ideal+de+uma+
mulher 
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Figura 8 - Padrão de Beleza Feminino na atualidade 

 

Fonte:https://www.youtube.com/results?search_query=%c3%a3o+do+corpo+ideal+de+uma+
mulher 

 

Como é observado nas imagens, o vídeo mostra o padrão de beleza, de cada 

época e fica claro que as noções de feminilidade e corporeidade sempre estiveram 

muito ligadas à cultura e ao período. 

Agora, Alguns prints do segundo vídeo trabalhado: 

 

Figura 9 - Busca Pelo corpo Magro 1 

 

Fonte:https://www.youtube.com/resluts?search_query=padrão+de+beleza+e+a+inflencia+da+
mídia 
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Figura 10 - Busca Pelo corpo Magro 2 

 

Fonte:https://www.youtube.com/resluts?search_query=padrão+de+beleza+e+a+inflencia+da+
midia 

 

 

Figura 11 - Manipulação de Imagens Pela Publicidade 1 

 

Fonte:https://www.youtube.com/resluts?search_query=padrão+de+beleza+e+a+inflencia+da+
midia 
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Figura 12 - Manipulação de Imagens Pela Publicidade 2 

 

Fonte:https://www.youtube.com/resluts?search_query=padrão+de+beleza+e+a+inflencia+da+
midia 

 

Nessas cenas do segundo vídeo, é possível ver como a publicidade manipula 

as imagens (as duas últimas), através de programas de computador, deixando-as 

perfeitas. 

 Aqui faz-se necessário falar um pouco sobre cada vídeo: o primeiro vídeo 

mostra como cada época e cada cultura estabelece um padrão de beleza para a 

mulher. É possível perceber que há mudanças radicais de um período para outro, pois, 

em alguns momentos da história, a mulher tem um corpo mais cheio e mais robusto, 

em outros, a mulher tem o corpo mais magro e mais fino. O segundo vídeo faz um 

alerta sobre como a mídia manipula as imagens, usando filtros e aplicativos que fazem 

a mulher real parecer perfeita e também mostra como as mulheres reagem a esse 

bombardeio de imagens perfeitas, desenvolvendo em alguns casos, distúrbios 

emocionais severos.   

Sobre a publicidade, Carvalho (2014) diz que: 

 

As agências de publicidade são verdadeiros laboratórios de comportamento 
humano, criando datas (dia das mães, dos pais, avós, dos namorados, do 
amigo) e situações, despertando sentimentos e valores, descobrindo nossas 
frustrações e inseguranças, criando falsas necessidades para, em seguida, 
apresentar-nos as respostas. É difícil escapar de suas ciladas (CARVALHO, 
2014, p.18).   
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Como se vê, na publicidade, toda apresentação dos produtos se estrutura a 

partir da sedução e da criação de necessidades falsas para que as pessoas 

consumam sem ter a menor noção das consequências.    

A partir das respostas dos alunos, a professora pesquisadora coordenou um 

debate com a turma. 

2º momento – Trabalhou-se com alguns anúncios publicitários da internet e 

com algumas imagens da campanha real beleza da marca Dove. O trabalho com 

esses anúncios foi feito com o kit multimídia na sala de aula. Como a intenção do uso 

dessas campanhas publicitárias foi trabalhar com imagens de mulheres e homens 

reais, que não estão dentro do padrão de beleza vigente, a professora apresentou os 

anúncios aos alunos, explicou a intenção das campanhas e, os alunos responderam 

às seguintes perguntas: (1) Depois de observar as imagens dos anúncios publicitários, 

você acha que as campanhas atingiram seus objetivos ao mostrarem corpos fora dos 

padrões de beleza? Justifique: (2) Nos anúncios, há a preocupação excessiva com o 

corpo feminino. Por que isso ocorre?; (3) Os homens não sofrem pressão para ter um 

corpo perfeito? Justifique: e (4) A campanha mostra fotos de corpos gordos, são 

corpos sem manchas, tonificados e que apresentam curvas. Será que não se trata de 

outros padrões de beleza que estão sendo estabelecidos?  

Abaixo seguem as imagens trabalhadas a partir da campanha Dove.:  

  

Figura 13 - Imagem da campanha Real Beleza Dove 

 

Fonte: https://www.cartacapital.com.br/revista/923/a-publicidade-e-as-empresas-podem-ser-
mais-humanas/campanha-pela-real-beleza-da-dove/view 
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Figura 14 - Imagem da Internet 1 

 

Fonte:http://imagensparacelularblog.blogspot.com/2013/02/mulheres-gordas-lindas-    
continuacao.html 

 

 

Figura 15 - Imagem da Internet 2 

 

Fonte: http://entretenimento.r7.com/blogs/blog-da-db/real-beleza-masculina-marca-de-cueca-
faz-campanha-com-homens-normais-20151016/ 
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Figura 16 - Imagem da campanha Real Beleza Dove 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://www.cartacapital.com.br/revista/923/a-publicidade-e-as-empresas-podem-ser-mais-

humanas/campanha-pela-real-beleza-da-dove/view 
 

 

 

Figura 17 - Imagem da Internet 3 

- 

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/thamires- tancredi/noticia/2017/07/5-
coisas-que-as-mulheres-gordas-sempre-ouviram-que-nao-mas-pode-sim-fazer 
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Figura 18 - Imagem da Internet 4 

 

Fonte:http://entretenimento.r7.com/blogs/blog-da-db/real-beleza-masculina-marca-de-cueca-faz-
campanha-com-homens-normais-20151016/ 

 

 

Figura 19 - Imagem da Internet 5 

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/thamires-tancredi/noticia/2017/07/5-coisas-
que-as-mulheres-gordas-sempre-ouviram-que-nao-mas-pode-sim-fazer-

cjpobphjp001vo1cn1dhxsppg.html 
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Figura 20 - Imagem da Internet 6 

Fonte: http://entretenimento.r7.com/blogs/blog-da-db/real-beleza-masculina-marca-de-cueca-faz-

campanha-com-homens-normais-20151016/ 
 

Nesse segundo momento, foi importante incluir nas discussões o corpo 

masculino, pois os meninos também sofrem, muitas vezes calados, por não se 

sentirem bem com seus corpos. Como o corpo feminino é sempre mais explorado nos 

anúncios publicitários, se fala mais sobre essa questão, mas é preciso que se 

descontrua essa necessidade de seguir um padrão de corpo ou beleza, seja para 

homens, seja para mulheres. 

3º momento – Esse momento foi destinado à produção escrita dos alunos. Os 

dois primeiros momentos foram destinados à reflexão sobre o tema. Nessa fase de 

produção os alunos conheceram a estrutura composicional do gênero anúncio 

publicitário e produziram cartazes que contribuíram para a desconstrução dos 

estereótipos de beleza impostos pela sociedade. Para a produção de cartazes, foram 

utilizados materiais simples que a escola já dispõe, como: cartolina, a impressão das 

imagens acima, lápis ou canetas coloridas e cola. A análise desses cartazes se dará 

no capítulo a seguir. 
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4. UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE O CORPO  

 

Neste capítulo faz-se a descrição e a análise do corpus. Ele é composto a partir 

da fase diagnóstica, na qual se descreve e se analisa as respostas do questionário 

aplicado aos alunos e da fase interventiva, em que se descrevem e se analisam 

também dois questionários aplicados e, por último, faz-se a descrição e análise dos 

cartazes produzidos pelos alunos como produção escrita final da intervenção. 

 

4.1. DESCRIÇÃO E ANÁLISE: O CORPO DISCIPLINADO 

 

Perguntou-se quais das imagens (no questionário) ele considerava mais 

bonitas ou atraentes, considerando que os alunos tinham que escolher 02 imagens 

(uma feminina e uma masculina): 

 

Figura 21 - Imagens do Questionário - (Anexo1) 

                imagem 01                                                                     imagem 02                                                         

 

               imagem 03                                                                        imagem 04  
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No total de 30 alunos, 22 meninas e 08 meninos, os enunciados das meninas 

foram as seguintes:   

 

Gráfico 1 - Quais das imagens você considera bonitas ou atraentes? (meninas ) 

 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

 

Entre as meninas as imagens 01 e 02 tiveram a mesma porcentagem, o que 

mostra que algumas meninas já estão mais conscientes de que não deve existir um 

padrão de beleza ideal. Porém, quando se trata de elas escolherem uma das imagens 

masculinas (03 ou 04), elas optam, em sua maioria, pela 03, ou seja, pela figura de 

um rapaz que tem o corpo todo trabalhado. Pode-se observar uma certa contradição, 

pois elas querem se livrar dos padrões, mas os impõem aos meninos, dessa forma, 

sem perceber, elas continuam perpetuando o discurso de que deve existir sim um 

padrão de beleza a ser seguido. Já os meninos produziram os seguintes enunciados:  
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Gráfico 2 - Quais das imagens você considera bonitas ou atraentes? (meninos) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entre os meninos prevaleceu o padrão de beleza feminino imposto pela 

sociedade, a quase unanimidade da imagem 01 revela que, pelo menos em tese, os 

homens preferem as mulheres magras. Sobre esse ponto, é preciso dizer que durante 

a aplicação do questionário, alguns meninos comentaram que a imagem 02, da mulher 

com o corpo fora do padrão, era mais bonita e simpática, porém, esses meninos foram 

criticados pelos colegas e marcaram a imagem 01 devido às críticas. Já quando 

submetidos à escolha da imagem masculina, apenas 1 menino optou pela imagem 03, 

outro menino não marcou nenhuma imagem e 6 meninos optaram pela imagem 04 

alegando não poder considerar outro homem bonito, conforme foi detalhado no 

capítulo 3, que homem não pode achar outro homem bonito, porque é considerado 

gay. Pode-se perceber nos enunciados dos alunos os discursos que são 

disseminados como verdade sobre o corpo. Apesar de alguns jovens ficarem em 

dúvida na hora de optar por alguma resposta, o que prevalece é o discurso tido como 

verdadeiro pela sociedade. Para Foucault (2018), 

 

vivemos em uma sociedade que, em grande parte, marcha ‘ao compasso da 
verdade’- ou seja, que produz verdade e faz circular discursos que funcionam 
como verdade, que passam por tal que detêm por esse motivo poderes 
específicos. A produção de discursos ‘verdadeiros’ (e que, além disso, 

62%
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mudam incessantemente) é um dos problemas fundamentais do ocidente 
(FOUCAULT, 2018, p.346).  

 

Se há um discurso em voga sobre padrão de beleza, ele é tido como verdade, 

até que apareçam outros que o substituam, então não é difícil compreender porque 

nas respostas dos alunos predomina o discurso do corpo malhado e trabalhado.  

Na segunda questão objetiva, observou-se que tanto os meninos como as 

meninas têm em mente o padrão de beleza vigente, apesar de alguns deles 

considerarem que não deve existir modelo de beleza, ao serem perguntados se para 

ser bonito ou aceito pela sociedade a pessoa deve ter o corpo malhado, magro ou 

gordo, eles responderam o seguinte; 

 

Gráfico 3 -Para ser bonito ou aceito pela sociedade a pessoa deve ter o corpo: 
(meninas) 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

Nessa questão é possível perceber o quanto as meninas são radicais quanto 

ao corpo, nenhuma menina optou pelo corpo gordo, para elas, ser bonito ou aceito 

pela sociedade, ou a pessoa tem o corpo malhado ou tem o corpo magro. Sobre essa 

obsessão das mulheres por um corpo magro, Moreno (2008, p. 53) ressalta que “no 

Brasil, a preocupação (com o corpo) se estende e se aprofunda. Estar fora dos 

padrões de peso, além de obsessão das mulheres, parece ser parte de um cerco de 
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exclusão social que cada vez se fecha mais”. Ou seja, não ter um corpo bonito pode 

comprometer vários aspectos da vida da pessoa, como por exemplo o profissional, 

que hoje exige mais do que uma boa formação e competência, exige uma boa 

aparência. 

Seguindo a mesma pergunta, os meninos responderam conforme o gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 4 - Para ser bonito ou aceito pela sociedade a pessoa deve ter  um corpo: (meninos) 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

Há uma semelhança entre a resposta das meninas e dos meninos, era de se 

esperar que os meninos não se importassem tanto com a aparência dos corpos, mas, 

pelo que se vê nos enunciados, eles também acreditam que o sucesso pessoal e 

profissional de uma pessoa está ligado à sua aparência. Na verdade, se trata dos 

discursos que são disseminados sobre esse tema, aqui se percebe o poder da 

disciplina como forma de controle dos corpos. Já foi citado antes que a disciplina é um 

dispositivo que atua de forma muito sutil, levando as pessoas a agirem de forma 

controlada sem que percebam. É a disciplina que leva as pessoas a exercitarem seus 

corpos para que a indústria da beleza fature alto. Sobre corpo e disciplina Foucault 

(2014) coloca: 

50%50%

0%

Para ser bonito ou aceito pela sociedade a 
pessoa deve ter  um corpo:

malhado

magro

gordo



 
58 

 
O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 
desarticula e o recompõe. Uma ‘anatomia política’, que é também igualmente 
uma ‘mecânica do poder’, está nascendo; ela define como se pode ter 
domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que 
se quer, mas para que se opere como se quer, com as técnicas, segundo a 
rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos 
submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’ (FOUCAULT, 2014, p. 135). 

 

Portanto, se observa nos enunciados dos alunos que eles são disciplinados a 

acreditarem que serão mais aceitos pela sociedade se seus corpos estiverem 

segundo os padrões impostos. 

Na terceira questão faz-se a seguinte pergunta: A cobrança para ter um corpo 

de acordo com os padrões de beleza que a sociedade impõe é: os gráficos a seguir 

mostram a opinião de meninas e meninos. 

 

Gráfico 5 - A cobrança para ter um corpo de acordo com os padrões que a 
sociedade impõe é: (meninas) 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

As meninas foram unânimes em dizer que a exigência para se ter um corpo 

bonito é para homens e mulheres. Esse enunciado se deve ao que já foi citado acima: 

A aparência é pré-requisito para obter sucesso pessoal e profissional. 

Os meninos deram respostas semelhantes: 
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Gráfico 6 - A cobrança para ter um corpo de acordo com os padrões que a 
sociedade impõe é: (meninos) 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

Percebe-se que os resultados dessa pergunta refletem a filiação ao discurso 

recente da “boa aparência” que está ligada a um padrão exclusivo de beleza para a 

mulher e para o homem. Importante registrar aqui como a ordem do discurso muda, 

pois, se hoje há uma cobrança para se ter o corpo perfeito para homens e mulheres, 

no final do século XIX a ordem era outra, como afirma Del Priore (2014): 

 

Nos finais do século (XIX), mulheres começaram a pedalar ou a jogar tênis 
na Europa. Não faltou quem achasse a novidade imoral, uma 
degenerescência e até pecado. Perseguia-se tudo o que pudesse macular o 
papel de mãe dedicada exclusivamente ao lar. Era como se as mulheres se 
apropriassem de exercícios próprios à atividade masculina (DEL PRIORE, 
2014, p.214)  

 

Fazendo esse resgate da memória discursiva, percebe-se que o que era visto, 

há dois séculos, como algo absurdo à mulher e próprio ao homem, hoje é visto como 

algo essencial: a prática de exercícios para homens e mulheres para obter um corpo 

saudável e de boa aparência.  

A próxima pergunta foi sobre a prática de atividade física. As meninas 

responderam conforme o gráfico a seguir 
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Gráfico 7 - Você faz alguma atividade física? (meninas ) 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

Entre os meninos, o resultado foi o seguinte: 

 

Gráfico 8 - Você faz alguma atividade física? (meninos ) 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

A pergunta que se segue está ligada à pergunta anterior: Se faz atividade física, 

é com intenção de: 
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Gráfico 9 - Se faz atividade física, é com a intenção de: (meninas) 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

Nessa questão há uma preocupação, como se vê nos dados do gráfico, com a 

saúde, as meninas alegam que praticam exercícios físicos para serem mais 

saudáveis. Porém, esse discurso da saúde é uma forma de controle, é uma forma de 

disciplinar o corpo e ainda tem status de discurso da medicina para dar mais 

credibilidade. Foucault é incisivo ao falar sobre a disciplina dos corpos, quando 

ressalta que “esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação 

de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as ‘disciplinas’” (FOUCAULT, 

2018, p.135). Ou seja, esse método de trabalhar o corpo argumentando a busca da 

saúde, na verdade, tem como intenção provocar uma preocupação nas pessoas para 

que elas busquem a saúde em academias, clínicas de cirurgias plásticas, enfim, a 

busca pela saúde parece ser, na verdade, a busca pela beleza. 

Ainda sobre a atividade física, tem-se os enunciados dos meninos: 
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Gráfico 10 - Se faz atividade física, é com a intenção de: (meninos) 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

Com exceção de 01 menino, os outros disseram que a prática de exercício 

físico é para ficar ou se manter saudável, porém, há uma contradição nessa resposta. 

Na questão 03, perguntado sobre a cobrança para ter um corpo de acordo com os 

padrões que a sociedade impõe, os meninos disseram que existia a mesma cobrança 

para mulheres e homens, então, na verdade eles malham não só para serem 

saudáveis, pode até ter essa intenção, mas na verdade, malham para ter um corpo 

bonito, só que o discurso veiculado nessa esfera é o da saúde. 

A última questão fechada pergunta: se você pudesse, mudaria algo em seu 

corpo? As meninas deram como resposta os seguintes enunciados: 
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culpa delas e que nada que seja exterior influencie essas mudanças nos padrões. 

Esse discurso que culpa a própria mulher é difundido e aceito, mesmo não sendo 

verdadeiro. Foucault (2018, p.279) diz que “no fundo, temos que produzir a verdade 

como temos que produzir riquezas, ou melhor, temos que produzir a verdade, para 

poder produzir riquezas”. Ou seja, é preciso produzir discursos de insatisfação com o 

corpo da mulher para que ela consuma produtos e procedimentos que enriqueçam a 

indústria da beleza.  

Questão 2) A partir do que foi visto, o que aconteceu com esse padrão?  as 

respostas das meninas: 1) “De acordo com as mudanças da mídia, os padrões mudam 

e fazem com que as pessoas tentem se adaptar a essas mudanças”; 2)“Porque várias 

meninas veem pessoas magras nas revistas e querem ser do mesmo jeito, seguem a 

opinião dos outros, em vez de serem feliz com o próprio corpo”; 3)“É que elas querem 

sempre ser parecidas com as meninas das revistas e depois que o povo começou a 

usar mais a internet, ficou mais fácil das pessoas não se aceitarem”; 4)“A mídia fala 

que o corpo é um negócio e isso faz com que as mulheres queiram mudar seu padrão 

de beleza” e 5)“Porque a mídia sempre vai surgir com um novo padrão de beleza e, 

claro, a sociedade vai querer segui-lo, assim fazendo com que o padrão de beleza 

sempre mude”.  

Nessa segunda questão, percebe-se que as alunas reconhecem como a 

publicidade tem o poder de seduzir as pessoas, levando-as a agirem, não por suas 

próprias necessidades, mas de acordo com o que ela quer.  

Carvalho (2014, p.20) afirma que “toda a representação montada em torno do 

produto se estrutura a partir de uma lógica própria que tem na sedução sua mola 

mestra”. Dessa forma, é difícil escapar desse poder de sedução da publicidade e é 

notório que seu objetivo é seduzir o consumidor para que este responda positivamente 

à mensagem. 

Questão 3) Na sua opinião, deve existir um padrão de beleza para o corpo da 

mulher e para o corpo do homem? As meninas deram as seguintes respostas: 1)“Não, 

cada um tem que gostar do corpo que tem, sem querer moldá-lo ou fazer coisas que 

prejudicará sua saúde, por isso, cada um tem que se amar sem se preocupar com os 

outros ou a mídia”; 2)“Não, porque a gente tem que está satisfeito com nosso corpo 

sem precisar de se espelhar em ninguém”; 3)“Não, deveria se aceitar do jeito que é, 

não ligar para a opinião dos outros”; 4) “Padrões são essenciais para a mídia, mas 
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Gráfico 11 - Se você pudesse, mudaria algo em seu corpo? (meninas ) 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

É possível perceber a insatisfação das meninas em relação ao próprio corpo. 

91% delas afirmam que mudariam algo em seu corpo, enquanto apenas 9%, estão 

satisfeitas com o que tem. Essa insatisfação com o próprio corpo se dá pela excessiva 

exposição a imagens que a publicidade faz. Ao sair de casa, é possível ver nos mais 

diversos suportes, cartazes de mulheres e homens perfeitos. Corpos definidos, 

músculos tonificados, pele sem mancha, passando um aspecto de felicidade e 

sucesso, enquanto a pessoa real, está ali contemplando com seu corpo imperfeito. 

Sobre esse aspecto Carvalho (2014) diz que “a propaganda exerce sobre os 

indivíduos a ela expostos efeitos que vão desde simples aquisição do produto 

anunciado à adesão e assimilação da ideologia social que o produz. À Ação comercial 

se acrescenta uma ação ideológica e cultural”.  

Segundo a autora, quando se consome determinados produtos, se consome 

também a ideologia da qual ele faz parte. O produto vai além da sua materialidade e 

utilidade, ele faz com que o indivíduo seja membro daquela comunidade cultural, 

elevando assim seu status e sua autoestima. 

Sobre a mudança do corpo, os meninos responderam da seguinte forma: 
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Gráfico 12 -  Se você pudesse, mudaria algo em seu corpo? (meninos) 

 

Fonte: Elaborado Pela autora 

 

            Apesar de os meninos já se mostrarem mais resistentes às mudanças no 

corpo, sabe-se que é comum aparecer nos noticiários homens jovens que perderam 

a vida ou a saúde devido ao uso de substâncias proibidas, como os anabolizantes, 

para obter com rapidez um corpo musculoso. No entanto, pela resposta dada nesse 

questionário e por estudos feitos nessa área, é possível concluir que a mulher é mais 

atingida pelas imagens da publicidade, ou seja, o número de mulheres que arriscam 

a própria vida para ter um corpo perfeito é maior que o número de homens que faz o 

mesmo. Nesse sentido, Carvalho (2014) ressalta que: 

 

Através de um corte operado na realidade, essa figura feminina vai exercer, 
em qualquer situação, o papel de protetora/provedora, não em forma de ônus 
financeiro, mas em forma de responsabilidade com os seus, criando um 
sentimento de culpa nas mulheres que não adotam tal comportamento. Além 
disso, fabrica a obrigação de permanecer jovem e bela, algo impossível, mas 
que ganha contornos de plausível. Vale acrescentar que esse ideal 
publicitário traz implícito que para a consumidora, suas ações devem ser 
realizadas para agradar o outro, o homem. Não são aspirações que nasçam 
de sua própria vontade, parecendo que a mulher não vive para si 
(CARVALHO, 2014, p. 26).   

 

Portanto, apesar de o homem já sofrer com a cobrança por uma imagem ideal, 

ele não sofre a pressão como a mulher, o homem pode compensar a falta de alguns 

atributos físicos com o poder aquisitivo. Talvez por essa razão, eles sejam mais 
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resistentes a mudar algo em seus corpos. Já a mulher passa a ter um sentimento de 

culpa se não estiver dentro do modelo de beleza e até mesmo de comportamento 

vigente. 

 Ainda sobre o questionário diagnóstico, é possível perceber os discursos que 

permeiam a sociedade a respeito de padrões de beleza e também as contradições e 

ideologias que favorecem a perpetuação do estereótipo de beleza em cada época. 

A primeira questão aberta foi: Justifique sua resposta dizendo claramente 

porque você escolheu essas imagens como sendo mais bonitas ou atraentes: No caso 

as imagens que foram colocadas no questionário para que os alunos escolhessem 

uma feminina e outra masculina. Entre as meninas, apesar da escolha das imagens 

femininas terem ficado empate, a justificativa que prevaleceu é que 01 e 03 “eram 

fitness e sarados” ou “ embora tenha o corpo da imagem 02, gostaria de ter o corpo 

da 01 porque assim seria mais aceita”. Algumas meninas parecem escolher a imagem 

02 como uma forma de resignação, mas na verdade, para elas, a 01 é a “aceita”. 

Algumas justificativas chamam a atenção:1) “escolhi 01 e 03 porque aparenta ter uma 

vida saudável”; 2) “porque 02 tem o rosto bonito e 03 tem o corpo bonito, se você 

juntar o que um tem de bonito com o que o outro tem, você terá o padrão que a 

sociedade exige, corpo e rosto bonitos, sendo assim, você se tornaria ‘perfeito’ aos 

olhos da sociedade”; 3) “escolhi a figura 01 porque se parece comigo e a figura 03 

porque homens malhados são atraentes”; 4) “ meu corpo é parecido com o da imagem 

01, por isso acho na minha opinião considero mais atraente” e 5) “por que os padrões 

de beleza hoje em dia são homens e mulheres magros e bem feitos de corpos”. 

Observa-se que há uma crença que o corpo bonito é um corpo saudável, não importa 

de que forma se adquiriu esse corpo se ele realmente é saudável por ser bonito, não 

existe uma forma de mensurar essa relação, mas há um valor de verdade que a 

medicina reforça através de seus discursos. Foucault (1996, p. 27) diz que “ Na ordem 

do discurso científico, a atribuição a um autor era, na idade média, indispensável, pois 

era um indicador de verdade”, ou seja, quando se tem a medicina como disseminadora 

do discurso de beleza como sinônimo de saúde, logo esse discurso ganha um 

indicador de verdade. 

 Outro aspecto que se verifica nessas justificativas é a necessidade de ter o 

corpo parecido com a imagem 01. Uma aluna diz ter escolhido essa imagem, mas seu 

corpo se aproxima da imagem 02, porém, não é o padrão aceito pela sociedade. Há 
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um medo de ser excluída por não possuir esse modelo, sobre esse aspecto Del Priore 

(2014, p. 176) ressalta que “diferentemente de nossas avós, não nos preocupamos 

mais em salvar a alma, mas sim o corpo da rejeição social. Nosso tormento não é o 

fogo do inferno mas a balança e o espelho”. As alunas também foram unânimes em 

escolher a imagem 03, que mostra um homem com o físico todo trabalhado. A imagem 

04, que mostra um homem com um corpo cheio e sem ter os músculos trabalhos, não 

foi escolhida por nenhuma aluna, confirmando que o padrão de beleza do corpo existe 

para a mulher e para o homem. 

Entre os meninos as justificativas para a escolha unânime da imagem 01 é 

quase a mesma: porque é mais bonita. Algumas justificativas mostram isso:1) “a 

mulher é mais bonita e atraente por ser magra o corpo dela é mais bonito”; 2) “porque 

ela é uma mulher bonita e bem feita e pelo rosto e pelo corpo”; 3) “porque é bonita”;4) 

“ eu escolho porque a mulher tem um belo corpo e o homem não tem um bom corpo” 

e 5) “a mulher porque é mais gostosa e o homem porque não acha homem atraente”. 

Apesar de alguns meninos terem achado a imagem 02 bonita, como já foi dito 

anteriormente, foram criticados e optaram pela 01. Na escolha da imagem masculina, 

também como já foi citado antes, os meninos tiveram dificuldade devido aos valores 

preconceituosos e patriarcais arraigados. Para eles, um homem não pode achar outro 

bonito porque é considerado gay. 

Continuando a análise do questionário diagnóstico, a segunda pergunta aberta 

é a seguinte: Você acredita que o sucesso na vida e nos relacionamentos está ligado 

ao corpo bonito? Explique: Entre as meninas há uma crença que seguir o padrão de 

beleza imposto pela sociedade é garantia de sucesso na vida pessoal e profissional. 

A seguir algumas justificativas: 1) “muitas das vezes sim, porque a primeira aparência 

é a que fica”; 2) “sim, porque hoje em dia as pessoas namoram por aparência física”; 

3)“Sim, pois a sociedade de hoje em dia exige um tipo de corpo e se você não estiver 

de acordo com esse padrão, você será julgado e humilhado seja fisicamente ou 

verbalmente”; 4)“Eu acho que sim, pois eu acho que chama mais atenção” e 5)“Não. 

Porque acredito que as pessoas se relacionam pelo caráter e não pela beleza física”. 

Como se observa nos discursos das meninas, há o medo de ser julgada e humilhada 

devido a aparência. Dessas justificativas que foram selecionadas, apenas uma diz 

acreditar que o caráter vale mais do que a beleza. Na linha de pensamento de 

Foucault e fazendo suas considerações, Moreno (2008) diz: 



 
67 

 
Essa é uma forma de controle sutil e eficiente, que se dá não por intermédio 
de regras, imposições e repressão, mas pela produção de imagens 
socialmente valorizadas – o poder não só reprime como produz efeitos de 
veracidade e saber, constituindo verdades, práticas e subjetividades. Ao final, 
essas imagens que a mídia produz terminam sendo introjetadas e se 
tornando um padrão aspiracional, parte importante na formação da nossa 
subjetividade (MORENO, 2008, p. 31). 

 

A disseminação de discursos que não são verdadeiros, mas que produzem 

efeitos de verdade ou se constituem verdades levam as jovens a crer que para se 

obter sucesso é preciso ser bonita segundo o modelo que a sociedade exige. Isso fica 

evidente nos enunciados dados pelas alunas nessa questão. 

Entre os meninos as respostas e justificativas foram semelhantes às das 

meninas.1) “sim, eu olho as mulheres tendo um corpo bonito”; 2) “sim, porque hoje em 

dia os seres humanos olham mais para o corpo”; 3) “sim, pois se temos uma aparência 

elegante fica mais fácil”; 4) “Na minha opinião, para alguns, sim, para outros não” e 5) 

“Com toda certeza não, o sucesso está ligado a força de vontade da pessoa”. Pode 

se perceber que na primeira resposta o aluno só fala do corpo das mulheres, não 

considerou a importância da aparência masculina, talvez por acreditar que isso seja 

mais relevante para a mulher. Também, na última resposta selecionada, o aluno 

afirma não acreditar que o sucesso esteja ligado ao corpo bonito. Há a predominância 

do discurso da beleza acima de tudo. 

A última pergunta aberta foi: Você já ganhou ou perdeu alguma oportunidade 

na sua vida pelo tipo de corpo que tem? Nos discursos proferidos pelas meninas, o 

que se observa é que a maioria não ganhou ou perdeu nada em virtude do tipo de 

corpo que possui. Alguns enunciados: 1) “Não”; 2) “Até agora não”; 3) “ sim”; 4) “Não” 

e 5) “Já ganhei, ser modelo”. Uma disse apenas “Sim”, que ganhou, mas não justificou 

e a outra disse “ser modelo”. Interessante colocar que essa aluna tem um corpo 

bastante magro, ou seja, ela é o modelo de beleza que a sociedade valoriza, mas não 

representa a beleza das demais alunas da sala, pois a maioria não tem tipo físico tão 

magro quanto o dela. 

Entre os meninos, os discursos são parecidos. Das cinco que foram 

selecionadas, três disseram que não, e dois disseram que sim. Os enunciados :1) 

“Não”; 2) “Não”; 3) “Já sim, foi de atividade física”;4) “Não” e 5) “Sim”. Dessa forma os 

enunciados dessa última pergunta mostram que os alunos, de modo geral, inserem-
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se nas mesmas formações discursivas3, pois os discursos são semelhantes do ponto 

de vista ideológico. É a crença no padrão de beleza imposto pela sociedade, embora 

alguns alunos reconheçam que esses discursos não são verdadeiros, há a 

predominância da valorização de padrões. 

 

4.2.  DESCRIÇÃO E ANÁLISE - INTERVENÇÃO 

 

Como já foi explanado anteriormente, a fase interventiva foi desenvolvida em 3 

momentos, todos foram coordenados pela professora pesquisadora. O primeiro e o 

segundo momentos foram dedicados à reflexão sobre o padrão de beleza imposto 

pela sociedade e a influência da mídia, sendo primeiro momento trabalhado com dois 

vídeos e o segundo com imagens. No terceiro momento tem-se os cartazes como 

produção escrita final dos alunos. 

O primeiro momento se desenvolveu a partir da exibição de dois vídeos - 

Evolução do corpo ideal de uma mulher e Padrão de beleza e influência da mídia -  e 

também, um questionário com as seguintes perguntas: (1) De acordo com o que você 

assistiu nos vídeos, o padrão de beleza do corpo feminino foi sempre o mesmo?; (2) 

A partir do que foi visto nos vídeos, o que acontece com esse padrão? e (3) Na sua 

opinião, deve existir um padrão de beleza para o corpo da mulher e para o corpo do 

homem? Justifique: 

 Foram selecionadas, aleatoriamente, os discursos de cinco alunos e cinco 

alunas, dos questionários, porque levaria muito tempo para analisar todos. Para a 

Questão 1) De acordo com o que você assistiu nos vídeos, o padrão de beleza foi 

sempre o mesmo? As meninas deram as seguintes enunciados como respostas: 1) 

“Não, ao passar dos anos todos mudam”; 2 )“Não”; 3)“Não, pois muitas mulheres não 

se aceitam e querem ter o corpo perfeito (bunda, peito, coxa)”; 4)“Não, ele muda de 

acordo com a época” e 5)“Não”. É interessante perceber que, com esses enunciados, 

as meninas parecem colocar a reponsabilidade da mudança de padrões na própria 

mulher. Uma chega a dizer que as mudanças ocorrem porque as mulheres não se 

aceitam, elas não percebem que são levadas a acreditarem que essa insatisfação é 

 
3 Fernandes (2008, p. 56) diz que “Ao falarmos sobre formação discursiva, referimos -nos ao        que 
se pode dizer somente em determinada época e espaço social, ao que tem lugar e realização a partir 
de condições de produção específicas historicamente definidas” 
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desnecessário para pessoas, pois quanto mais elas tentam se adaptar a esses 

padrões, mais ficam infelizes consigo mesmas” e 5) “Sim, porque cada um vive do seu 

jeito, sem se importar com as opiniões das outras pessoas”. Nessa questão, se verifica 

que, na opinião das alunas, não deve existir um padrão, mas, na prática é possível 

verificar que elas sentem a necessidade de se enquadrarem nos padrões impostos 

pela sociedade. Esse discurso delas reflete outro discurso que está em voga, o de que 

Não devem existir padrões de beleza, porém, parece que é um discurso falacioso, 

porque se realmente correspondesse à realidade, não existiria um verdadeiro 

bombardeio de imagens de mulheres e homens como se fossem perfeitos. Na 

verdade, esse discurso falacioso serve para suavizar ou mascarar o discurso de que 

“Deve existir um padrão”.   

Para a primeira questão, os meninos deram as seguintes respostas: 1) “Não. 

Anos atrás mulheres não se importavam com o corpo bonito magro”; 2) “Não, ele foi 

mudando através dos anos”; 3 )“Não. No vídeo mostra que, de tempos em tempos, 

cada vez mais as mulheres se achavam gorda e queriam ficar mais magra”; 4) “Anos 

atrás muitas mulheres não se importavam” e 5) “Não, só ao longo do tempo foi 

mudando bastante”. Todos dizem a mesma coisa: Que o padrão de beleza mudou 

com o tempo. Del Priore (2014, p. 210) ratifica afirmando que “uma olhada no álbum 

de fotografias que acompanha o livro salões e damas do Segundo Reinado confirma 

a tese de que os conceitos de beleza, como quaisquer outros, são construções 

culturais que obedecem aos critérios de uma época”. 

Como confirma a autora citada acima, os padrões de beleza são feitos de 

convenções e a cada época eles vão se modificando para beneficiar a indústria da 

beleza. 

Na segunda questão os enunciados dos meninos foram: 1) “Por causa das 

modelos. As mulheres veem na TV as modelos de corpo magro e bonito e quer ter 

esse tipo de corpo”; 2)  “A mídia e, as vezes, a própria pessoa querendo impor um 

padrão de beleza”; 3)  “Elas resolveram mudar por causa das modelos, eu acho, mas 

principalmente para seguir a mídia e porque não estavam felizes com seus próprios 

corpos”; 4)  “Porque cada vez mais a mídia lança modelos que incentivam as mulheres 

a ter o mesmo corpo” e 5)  “Creio que o fator de cultura , guerra, costumes, dentre 

outas coisas, o padrão de beleza vai sempre mudando”. Nessa questão os meninos 
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deram resposta semelhante às respostas das meninas para essa mesma pergunta: 

que a mídia é responsável pela mudança de modelos de beleza. 

Na última questão, eles responderam o seguinte: 1) “Eu, sinceramente, acho 

algo besta, para ser feliz basta estar bem com você mesmo, claro que cuidar da 

aparência pode ser algo importante, mas bem estar é o que mais importa”; 2) “Sim, 

para as mulheres eu acho que sim, para ela ficar mais bonita sim, mas depende do 

gosto dela. Para o homem tanto faz, eu acho ser magro uma vantagem para o homem, 

os homens praticam esporte, por isso tem um corpo mais magro”; 3) “Sim, pois na 

sociedade de hoje, para você ser aceito, tem que manter um certo padrão de beleza”; 

4) “Não. A mulher deve se sentir bem com seu corpo da maneira que ela achar melhor” 

e 5) “ Anos atrás muitas mulheres não se importavam com o corpo”.  

Nessa última questão, alguns meninos acham que não devem existir padrões 

de beleza e outros acham que sim, principalmente para a mulher. Fica evidente a 

pressão sofrida pela mulher para ter um corpo segundo o modelo vigente. 

O segundo momento prosseguiu com alguns anúncios publicitários da internet 

e com algumas imagens da campanha real beleza da marca Dove.  

A professora apresentou os anúncios aos alunos, explicou a intenção das campanhas 

e os alunos responderam a um questionário com as seguintes perguntas:  

(1) Depois de observar as imagens dos anúncios publicitários, você acha que 

as campanhas atingiram seus objetivos ao mostrarem corpos fora dos padrões 

de beleza? Justifique:  

(2) Nos anúncios, há a preocupação excessiva com o corpo feminino. Por que 

isso ocorre?;  

(3) Os homens não sofrem pressão para ter um corpo perfeito? Justifique: e  

(4) A campanha mostra fotos de corpos gordos, mas são corpos sem manchas, 

tonificados e que apresentam curvas. Será que não se trata de outros padrões 

de beleza que estão sendo estabelecidos?  

 

Vejamos isso nas imagens a seguir, as quais já foram comentadas no capítulo 

3 e suas referências foram colocadas lá. 

 

 

 



 
72 

 
IMAGENS DOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS 
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Então, no segundo momento fez-se uma seleção dos questionários, assim 

como ocorreu no primeiro, pois se tornaria inviável e cansativo fazer a análise de todas 

as respostas nessa pesquisa, então, optou-se por selecionar aquelas as quais os 

enunciados respondiam melhor às perguntas.  

As meninas deram as seguintes enunciados como respostas a primeira 

questão: 1) “Sim, pois eles mostram fotos de mulheres de todos os tipos para atrair 

todo tipo de mulher, para atingir a meta deles que é ganhar dinheiro”; 2) “Ajuda e não 

ajuda, pois as empresas acabam dando um padrão impossível e acaba fazendo várias 

mulheres gostar menos do seu corpo”; 3) “Um pouco, porque muitas mulheres 

‘aceitam’ o corpo que tem, mas após verem mulheres como o corpo perfeito, acabam 

não amando mais a si mesma”; 4)  “Talvez sim porque fez com que a autoestima de 

várias mulheres aumentasse ”e 5) “Talvez sim, pois aqueles corpos de todo jeito 

aumentaram a autoestima de várias mulheres”. Nessa primeira pergunta, as meninas 

observaram dois aspectos: 1) o objetivo dos anúncios, na verdade, é sempre vender 

o produto anunciado; 2) os corpos que não estão dentro dos padrões servem apenas 

para atrair um maior número de mulheres para comprar os produtos e não tem, como 

intenção principal, mostrar que cada mulher tem sua beleza. É preciso dizer, também, 

que algumas meninas consideraram que a campanha contribuiu para melhora da 

autoestima de algumas mulheres que se viram representadas nela. 

Para a segunda questão, as meninas responderam o seguinte:1) “Eles querem 

mostrar que as mulheres mais cheias não devem ter vergonha do próprio corpo”; 2) 

“Porque as mulheres não aceitam o seu padrão e acabam querendo o padrão ‘perfeito’ 

de anúncios e revistas”; 3) ‘Porque muitas mulheres não aceitam o corpo que tem e 

acabam colocando pressão em si mesma para terem o corpo ‘perfeito’”; 4) “Isso ocorre 

porque o corpo feminino é mais apresentável” e 5) “Porque o corpo feminino, hoje em 

dia, é mais visado”. Apesar dos três primeiros enunciados terem sentido, os dois 

últimos parecem entender que existe uma preocupação excessiva com o corpo da 

mulher porque, como a sociedade convenciona tudo, ela convencionou um papel para 

mulher no qual ela deve se preocupar com seu corpo e sua aparência para não 

parecer relapsa. Nessa convenção de papéis, parece que cabe mais à mulher cuidar 

do seu corpo do que ao homem. Para Louro: 

 

Papéis seriam, basicamente, padrões ou regras arbitrárias que uma 
sociedade estabelece para seus membros e que definem seus 
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comportamentos, suas roupas, seus modos de se relacionar ou de se 
portar...Através do aprendizado de papéis, cada um/a deveria conhecer o que 
é considerado adequado (e inadequado) para um homem ou para uma 
mulher numa determinada sociedade, e responder a essas expectativas 
(LOURO,1997, p.24)   

 

Porém, é relevante considerar que esse papel imputado à mulher tem objetivos 

políticos e financeiros. Políticos porque, como já foi dito antes, é uma forma de 

controlar o movimento de luta das mulheres e financeiro, porque enriquece a indústria 

da beleza. 

Na questão três obteve-se enunciados sequentes: 1) “sim, não tanto quanto as 

mulheres. Hoje em dia, a maioria dos homens não liga tanto para o corpo como as 

mulheres”; 2) “Sim, na minha opinião as mulheres sofrem muito mais com a pressão 

de familiares, amigos e por darem ouvido a essas opiniões”; 3) “sim, mas as mulheres 

sofrem muito mais com a aparência por palavras ditas que machucam e fazem com 

que elas mesmas criem defeitos para si próprias”; 4) “Depende, tem muitos casos que 

sim e não, pois os homens se preocupam com a aparência” e 5) “Geralmente as 

mulheres são mais preocupadas e os homens tanto faz”. Nessa questão as meninas 

reconhecem que os homens se preocupam com o corpo, porém, as mulheres se 

preocupam muito mais e sofrem mais pressão por parte da sociedade. Wolf (2018, 

p.92) questiona que “os homens são expostos a modelos de moda masculina, mas 

não os consideram figuras-modelo. Por que as mulheres têm uma reação tão intensa 

ao que no fundo não é nada – imagens, recortes de papel? ”.  Na verdade, as mulheres 

se importam muito porque essas imagens ou modelos representam uma referência 

para elas. 

Na quarta questão os enunciados foram:1) “Sim, porque ela mostra um padrão 

em que as gordinhas têm a pele perfeita sem manchas, estrias e etc., isso não é 

verdade, pois muitas gordinhas têm manchas, estrias e tudo mais e isso acaba 

fazendo com que as gordinhas não gostem do seu próprio corpo”; 2) “Sim, porque 

nem todas as mulheres são sem manchas, celulites e estrias, assim fazendo com que 

muitas gordinhas odeiem ainda mais seu corpo por terem manchas, estrias e etc.”; 3) 

“Sim, porque ela quer mostrar que para ter um corpo bonito, não precisa ser magro 

ou gordo, aquilo foi para anunciar os produtos.”; 4) “Sim, pois quis mostrar que, para 

ter um corpo bonito não precisa ser magro ou gordo, e sim ter uma pele bem cuidada 

e foi mais para anunciar o efeito do produto” e 5) “Sim, pois não são todas as mulheres 
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que vão ter corpos sem manchas, estrias, tonificados e sem celulite”.  Nesses 

enunciados, as meninas foram bastante críticas, perceberam que outros padrões são 

criados, pois, como elas colocaram, os corpos expostos nos anúncios, apesar de 

serem mais cheios, não possuem manchas, estrias, celulites, ou seja, mais uma vez 

a mulher real não é representada e a verdadeira intenção do anúncio é vender o 

produto. A publicidade cria a ilusão de que, expondo corpos mais cheios, não estará 

se submetendo ao padrão vigente, porém, o que se vê são corpos cheios, tonificados 

sem manchas, sem estrias e sem celulite frustrando cada vez mais a mulher que tem 

todas essas marcas no seu corpo. Del Priore confirma: 

 

Difundindo padrões de beleza, as imagens publicitárias de produtos nunca 
dantes vistos refletem-se no público feminino. De modo irônico, diz a 
psicóloga Joana Novaes, trata-se de um corpo que, ao buscar 
incessantemente sua originalidade, apaga-se no coletivo dessa busca, pois 
esta, se transforma em regra. De maneira dramática, a busca sempre se 
referirá a um ideal inatingível, uma vez que as imagens veiculadas nada têm 
de humano, e a promessa de felicidade absoluta, plenitude e intemporalidade 
aí contidas empurram as mulheres para a impossibilidade de se adequar aos 
novos padrões estéticos. A publicidade embute, em relação a essas que não 
se encaixam aos padrões, uma ideologia de fracasso, de impotência perante 
o próprio corpo (DEL PRIORE, 2014, p.240).  

 

A autora citada só confirma o que as alunas dizem no questionário: que as 

imagens fazem com que as mulheres se sintam impotentes e fracassadas diante de 

seus próprios corpos.   

Antes de entregar o questionário para os alunos, a professora pesquisadora 

conduziu uma discussão sobre os anúncios publicitários trabalhados, em seguida, 

eles trocaram ideias, e depois, cada um respondeu o seu questionário. Os meninos 

deram as seguintes respostas a primeira questão: 1) “A publicidade não ganha muito 

com isso”; 2) “Sim, porque, nos anúncios, as mulheres estão mais lindas do que a dos 

padrões”; 3) “sim, porque mostram um padrão muito diferente do da mídia”; 4) “Não, 

porque as pessoas olham mais para o corpo, não muito para o produto. Eles ou elas 

olham mais para o corpo definido” e 5) “Sim, porque eles mostram um padrão 

totalmente diferente do da mídia, apesar de serem gordinhas, as mulheres não 

possuem manchas no corpo”. Dois meninos acreditam que as campanhas atingiram 

sim seus objetivos, pois consideram que as mulheres dessas campanhas publicitárias 

são mais bonitas do que aquelas que eles estão acostumados a verem, ou seja, dentro 

dos padrões de beleza que a sociedade exige. Outros dois alunos creem que a 
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publicidade não ganha muito com anúncios desse tipo, pois as pessoas, homens ou 

mulheres, olham mais para corpos definidos. E um aluno diz que as campanhas 

atingiram seus objetivos porque, apesar de serem gordinhas, as mulheres não tinham 

flacidez no corpo. Essa última resposta só reforça a crença de que, na verdade, a 

publicidade nunca vai trabalhar com imagens de corpos reais, fora dos padrões e sem 

firmeza, ela sempre vai usar algo que distancie o corpo real do corpo ideal. A 

conjunção adverbial concessiva utilizada pelo aluno, mostra que ter o corpo flácido é 

característico de quem tem o corpo gordo. Na imagem do anúncio não aparece 

flacidez porque houve todo um trabalho com programas especializados em imagens, 

pode ser por isso que o aluno ainda considerou a “gordinha” bonita.  

Continuando, parece que os meninos tiveram um pouco de dificuldade para 

responder a segunda questão, apenas dois alunos deram resposta coerente: 1) “Na 

minha opinião, a mulher não precisa ter o corpo perfeito, ela tem que gostar do próprio 

corpo”; 2) “Isso ocorre porque ela se preocupa demais com o corpo, porque quanto 

mais ela for bonita, melhor para fazer anúncios”; 3) “Porque o corpo feminino é muito 

criticado”; 4) “Para mostrar que não precisa ter o corpo bonito para ser feliz” e 5)  “Isso 

ocorre porque o corpo feminino é mais criticado na sexualidade, porque as mulheres 

estão em destaque na mídia”. Os dois meninos que deram como respostas os 

enunciados coerentes conseguem perceber que a mídia explora mais o corpo 

feminino. Carvalho (2014) ressalta dizendo que: 

 

Enquanto a maioria fizer de si mesma a ideia de dona de casa e depender 
das opiniões do homem no seu ideal de vida, a publicidade continuará 
insistindo na mesma tecla: exaltar a função de protetora/ provedora e cobrar 
a exigência de juventude e beleza. Afinal, se está dando certo não tem por 
que mudar o tom da mensagem. As mulheres que cuidem de evoluir de 
mentalidade. Só assim a publicidade mudará: é uma imagem refletida no 
espelho (CARVALHO, 2014, p.27). 

 

Ou seja, Há uma relação cíclica, pois a mulher se preocupa com seu corpo, a 

publicidade percebe ou capta essa preocupação e, com isso, explora em excesso o 

seu corpo. 

Seguem os enunciados da terceira questão: 1) “Minha opinião: porque os 

homens não se importam com o corpo perfeito”; 2) “Porque os homens não sofrem 

igual as mulheres, se alguém fala que o homem é gordo, ele não liga, já as mulheres 

ficam para baixo”; 3) “Porque os homens são pouco criticados”; 4) “Não, porque os 
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homens não se preocupam muito com o corpo, porém, têm muitos que já se 

preocupam e praticam esporte” e 5) “Não sofrem porque os homens são pouco 

criticados pela mídia, por isso o padrão de beleza masculino é menos criticado”. Como 

se pode perceber, os meninos confirmam, em seus enunciados, que os homens 

sofrem menos pressão que as mulheres, para ter o corpo perfeito. Tem um aluno que 

faz uma ressalva dizendo que as mulheres são mais cobradas, no entanto, os homens 

já começam a se preocupar com seu padrão, por isso procuram praticar esportes. 

Essa preocupação com o corpo está começando, a mídia já explora a imagem do 

homem malhado, porém, o corpo masculino ainda não se tornou o alvo principal da 

publicidade, o consumidor masculino é tratado como alguém forte e superior, então 

os anúncios investem em produtos que reforcem essa crença. Carvalho diz que “os 

anúncios para o público masculino caracterizam-se por mostrar os homens como 

decididos, fortes, uma imagem de superioridade e fortaleza” (CARVALHO, 2014, p. 

27).   

 Dessa forma, os homens não se sentem tão cobrados a terem um corpo 

perfeito, eles se sentem mais cobrados a terem os objetos que a publicidade anuncia 

como requisitos para mostrar sua masculinidade. 

Na quarta e última pergunta do questionário da intervenção alguns alunos 

tiveram dificuldade para responder, a seguir os enunciados: 1) “Não se trata de ter o 

corpo perfeito e sim, ter o corpo que você tem”; 2) “Sim”; 3) “Tão mostrando corpos 

diferentes do que a mídia mostra”; 4) “Não. O anúncio quer mostrar que não precisa 

ter o corpo bonito, mas também não deixa de se importar com o corpo” e 5) “Acho que 

estão mostrando um corpo diferente do que a mídia mostra, mas com o corpo 

saudável e sem mancha”. Apesar da dificuldade para responder, alguns alunos 

percebem que os corpos mostrados nas campanhas são diferentes dos que 

costumam aparecer nos anúncios, mas, eles percebem também que não 

correspondem à realidade, pois não apresentam manchas, estrias, celulite ou 

qualquer tipo de flacidez. 

É importante destacar que alunos e alunas responderam aos questionários da 

fase interventiva. As questões abordavam aspectos do corpo masculino e do corpo 

feminino, porém, é notório que o corpo feminino esteve mais presente nas respostas, 

até mesmo dos meninos. Mesmo sendo um universo bem pequeno de questionários 

analisados, essas respostas estão em consonância com a tese de que a mulher tem 
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o corpo mais explorado pelos anúncios publicitários. De modo geral, houve a 

percepção de que a mulher se sente bastante fragilizada diante das imagens dos 

corpos expostos pela mídia, ela se vê diante de um grande desafio: conquistar aquele 

corpo para se sentir aceita por ela mesma e pela sociedade. Carvalho (2014, p.26) faz 

um questionamento pertinente: “Que mulher é essa, que esteriótipo é esse que se 

impõe ao público feminino e o que veste as mulheres com uma camisa de força? “.  

Isto é, esse modelo imposto pela publicidade aprisiona a mulher de modo que ela não 

percebe que todo esse jogo criado para seduzi-la, tem como objetivo o enriquecimento 

da indústria da beleza.       

 

4.3 – UMA   ANÁLISE DISCURSIVA DOS CARTAZES PRODUZIDOS  

 

Passa-se a seguir a analisar a produção dos cartazes elaborados, pelos alunos, 

no terceiro momento. O gênero cartaz é um “anúncio de grandes dimensões, em 

formatos variáveis, impresso em papel, de um só lado e geralmente em cores. Próprio 

para ser fixado em ambientes ou ao ar livre, em paredes ou armações próprias de 

madeira ou de metal” (RABAÇA e BARBOSA apud COSTA, 2016, p.78). Na produção 

desse gênero se utiliza linguagem verbal e visual de forma simples e direta com o 

objetivo de convencer, sensibilizar ou conscientizar as pessoas sobre algo. 

 

Figura 22 - Cartaz 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cartaz produzido pelos alunos. 
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O cartaz é composto por um enunciado longo: “Toda beleza é imperfeitamente 

bela. Jamais deveria haver um padrão, pois toda beleza é exclusiva como um quadro 

de pintura, uma obra de arte”; e uma foto com várias mulheres: negras, altas, baixas 

e com o corpo mais cheio e roupa íntima. Todas estão rindo e transmitem a sensação 

de estarem felizes com a beleza que possuem. 

Pelo que se pode observar, trata-se de uma frase retirada da internet e que 

remete a um discurso de valorização da beleza que cada mulher possui, sem ter que 

seguir modelos ou padrões. É importante dizer que há uma comparação entre beleza 

e obra de arte, o elemento comparativo “como” deixa dito que, assim como um quadro 

vou uma obra de arte, que só é considerada original a que foi produzida pelo artista, 

as outras são réplicas e a produção em série faz a obra perder o seu inestimável valor, 

cada mulher tem sua própria beleza, querer seguir um padrão, tirará a originalidade 

que só a exclusividade é capaz de dar.  

 

Figura 23 - Cartaz 2. 

 

Fonte: Cartaz Produzido pelos alunos 
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O Segundo cartaz também é composto por um enunciado longo. Carvalho 

(2014, p.62) diz que “raramente a publicidade usa frases longas”, porém, como foram 

os alunos que produziram, eles não têm, ainda, a habilidade de produzirem frases 

curtas de rápida apreensão e fixação. A frase diz: “Neste mundo há confusão sobre o 

que a beleza é. Revistas mostram o seu padrão, querendo mudar a sua fé, mas esse 

tipo de beleza, não mostra o que você é”; e também faz parte do cartaz uma foto com 

várias mulheres fora do padrão de beleza exigido pela sociedade, de calça jeans e 

sem nenhum tipo de vestimenta na parte de cima. As mulheres parecem felizes e têm 

um tom ousado nas suas expressões. 

O discurso do cartaz faz referência ao discurso de ruptura dos padrões de 

beleza, ou seja, a mulher não deve ser orientada pelos anúncios das revistas, ela deve 

mostrar o seu padrão de beleza sem ter medo ou vergonha, deve ter ousadia. O cartaz 

propõe uma quebra dos discursos que padronizam e naturalizam padrões, discursos 

esses que são disseminados através de anúncios publicitários, revistas, internet como 

algo natural, sendo uma forma de disciplinar os corpos. Foucault (2018, p. 293) 

salienta que “as disciplinas veicularão um discurso que será o da regra, não da regra 

jurídica derivada da soberania, mas o da regra ‘natural’, quer dizer, da norma; definirão 

um código que não será o da lei, mas o da normalização”. Ou seja, através dos 

discursos disseminados pela disciplina, os padrões de beleza vão se naturalizando e 

se normalizando. 

Figura 24 - Cartaz 3 

 

Fonte: Cartaz produzido pelos alunos. 
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O terceiro cartaz é também composto por um enunciado longo: “Você se sente 

feliz com seu corpo? Pois é seu! Não dos outros, seja você se ame e se cuide!; e, 

também, tem uma foto de várias mulheres, umas mais magras, outras mais cheias e 

parecem bastante descontraídas. 

O enunciado se apresenta por meio de uma pergunta retórica. Seu objetivo é 

estimular a reflexão sobre a aceitação do próprio corpo, um assunto bastante delicado 

para todos, principalmente, para as mulheres.  Em seguida vem uma frase 

exclamativa bastante incisiva que diz “Pois é seu”, logo após “Não dos outros”. Pode-

se dize, de acordo com Orlandi (2015, p.82), nessa última expressão há o não-dito, 

pois “consideramos que há sempre no dizer um não dizer necessário” ou seja, a partir 

do que é dito, pode- se perceber o que não é dito, mas que é necessário à 

compreensão profunda dos enunciados. Então o não-dito desse cartaz seria: o corpo 

não é das revistas ou da publicidade, você pode tê-lo do jeito que se sentir melhor. E, 

por último há uma recomendação, com o uso do verbo ser no modo imperativo “Seja 

você se ame e se cuide “, sugerindo que a mulher deve amar e cuidar do seu corpo 

do jeito que ele é, não esperar ter um corpo perfeito para ter amor próprio, o que pode 

sugerir uma fuga à ordem do discurso disciplinar. 

 

Figura 25 - Cartaz 4 

  

Fonte: Cartaz produzido pelos alunos. 
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O quarto cartaz se diferencia dos outros, pois apresenta um enunciado curto: 

“Quem faz o seu padrão de beleza é você! ”; e também apresenta a foto de uma 

mulher que tem o corpo bastante gordo, ou seja, fora dos padrões impostos pela 

sociedade. Essa mulher encontra-se deitada e fazendo uma pose típica das modelos 

fotográficas 

A linguagem verbal é bastante incisiva, em consonância com a imagem, ele 

remete, como já foi citado anteriormente, ao discurso da quebra de padrões. A foto da 

mulher com o corpo gordo e fazendo a pose das modelos de forma espontânea, se 

diverge das imagens de mulheres que são usadas em anúncios publicitários, magras 

e malhadas, que a sociedade está acostumada a ver. O uso dessa imagem no cartaz, 

representa uma resistência a esses estereótipos. Ao acionar a memória discursiva, 

sendo esta não uma memória individual e nem psicológica, mas uma memória 

histórica regulada pelos aparelhos ideológicos, pode-se perceber que as campanhas 

publicitárias até pouco tempo não trabalhavam com imagens de mulheres com esse 

tipo físico. 

Figura 26 - Cartaz 5 

Fonte: Cartaz produzido pelos alunos. 
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O quinto cartaz apresenta o corpo feminino e o corpo masculino. A primeira foto 

está do lado esquerdo, no canto superior do cartaz. Nessa imagem vê-se quatro 

mulheres, cada uma com um tipo de corpo diferente, com roupa íntima e parecendo à 

vontade para se mostrar do jeito que é. O enunciado verbal que está abaixo dessa 

imagem diz: “Basta você ser feliz com seu próprio padrão de beleza! ” A segunda 

imagem fica no canto inferior do lado direito e é a primeira imagem dos cartazes 

produzidos pelos alunos, que mostra o corpo do homem. Nessa foto, observam-se 

vários homens de idades diferentes, tipos físicos, também diferentes: tem homem com 

o corpo malhado, tem com o corpo gordo, tem o magro e todos estão à vontade, de 

roupa íntima, para mostrar seus corpos como realmente são. Acima tem o texto verbal 

que diz: “Não existe padrão de beleza para corpos e sim, padrões de preconceito para 

pessoas preconceituosas que não respeitam os corpos dos outros”. 

Estes corpos que estão fora do esteriótipo de beleza sinalizam uma forma de 

resistência ao poder disciplinar que quer ter o controle sobre o sujeito social. É 

importante ressaltar essa resistência ao poder disciplinar, pois, segundo Foucault 

(2018, p. 284), “o poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos 

não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer sua 

ação; nunca são alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 

transmissão” ou seja, o poder não é bipolarizado, cada indivíduo pode exercer e sofrer 

a ação do poder, e no caso do cartaz produzido pelos alunos, vê-se esse exercício do 

poder por parte deles ao propor resistência aos discursos que disciplinam os corpos. 

No enunciado que se refere à imagem das mulheres a forma verbal basta, do 

verbo bastar, sugere que as mulheres não precisam dos procedimentos cirúrgicos ou 

da indústria de cosméticos para ser feliz, como a sociedade impõe. Elas podem ser 

felizes com o corpo que têm. Esse discurso vem combater o outro discurso de que a 

mulher deve se submeter ao que a indústria da beleza oferece para se sentir bonita e 

aceita e que tenta padronizar os corpos das mulheres como se eles não possuíssem 

particularidades biológicas e genéticas. Moreno questiona: 

 

Hoje, olhando para as imagens e modelos de beleza que me observam e 
desafiam, nos outdoors, nas capas de revistas expostas nas bancas de jornal, 
nos exemplos e receitas de beleza expostos em anúncios, artigos e 
programas nas revistas e na TV, nas mulheres que aparecem na 
programação televisiva, o que vejo? Vejo mulheres jovens (sempre jovens), 
brancas (sempre brancas), magras (sempre magras), de pele lisa e contornos 
perfeitos, de cabelos lisos ou apenas levemente encaracolados e 
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preferencialmente loiros. Gisele Bundchen é, hoje o padrão de beleza 
brasileiro. Mas quantas de nós podemos se parecer com ela? (MORENO, 
2008, p. 37) 

 

É um modelo de beleza eurocêntrico que difere em muitos aspectos da 

diversidade e da mescla de raças de que é resultante a mulher brasileira. 

Continuando, a imagem visual masculina e a linguagem verbal versam sobre o 

preconceito que começa a se estender ao corpo do homem, fazendo com que ele 

compartilhe dos mesmos grilhões que a mulher. Embora a publicidade tenha a mulher 

como seu público alvo, o que se constata é que o homem já vem sofrendo com os 

apelos para se manter sempre jovem e em forma. As mulheres preferem os homens 

que têm um corpo trabalhado, isso pode ser verificado no questionário diagnóstico 

dessa pesquisa. Portanto, o cartaz produzido pela turma pretende mostrar que os 

homens já começam a sofrer preconceito quando estão fora de forma, quando já não 

são tão jovens.  

 

Figura 27 - Cartaz 6 

Fonte: Cartaz produzido pelos alunos. 

 

O sexto cartaz é composto por uma imagem que só tem homens, todos de 

roupa íntima, homens mais velhos, outros mais novos, negros e brancos, um com o 

corpo definido, os outros com o corpo mais cheio e sem os músculos tonificados. A 

linguagem verbal, se encontra ao lado da imagem, e diz: “Para ser feliz não precisa 

ter corpo bonito e sim se sentir bem com você mesmo! ”. 
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Esse cartaz tem a peculiaridade de mostrar só a imagem do corpo masculino, 

pois, como já foi dito antes, há uma predileção pelo corpo feminino. Ele traz uma 

mensagem divergente dos discursos que diz que para ser feliz o homem precisa 

atender a todos aqueles requisitos que a sociedade exige e, entre eles, está o de ter 

um corpo perfeito. Ao mostrar a imagem de homens reais, de roupas íntimas e 

satisfeito, o cartaz quebra o padrão estético que as pessoas estão acostumadas a ver: 

homens malhados, novos, fortes e mostra homens que já estão velhos e já não 

possuem um corpo trabalhado.  

 

Figura 28 - Cartaz 7 

Fonte: Cartaz produzido pelos alunos. 

 

O sétimo cartaz possui duas imagens na posição diagonal: a primeira está no 

canto superior esquerdo e é uma foto de mulheres de roupas íntimas e com os corpos 

cheios; a segunda está no canto inferior direito e é uma foto que mostra vários homens 

de diferentes idades e com tipos de corpos variados. A própria disposição das 

imagens, na posição diagonal e não reta, sugere a quebra de padrões. A linguagem 

verbal da imagem feminina diz: “Não importa se você é gorda ou magra, você é linda! 

A sociedade me quer no padrão “magra”, mas sou “gorda” e linda! ” O enunciado 
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verbal da imagem masculina diz: “Nós criamos nossos próprios padrões sejam eles 

magros, gordos, altos, baixos, brancos ou negros. Nos amamos da forma que somos”. 

A posição dos textos verbais, também na diagonal, sugere também, a quebra de 

padrões. 

Os enunciados presentes no cartaz remetem a discursos que já estão 

legitimados na sociedade: o discurso do peso corporal como sendo indicador de 

beleza. Ao utilizar a conjunção coordenativa adversativa “mas” em “ a sociedade me 

quer no padrão ‘magra’, mas sou ‘gorda’ e linda! ” Há a premissa de que a mulher e, 

também o homem, não podem ser, ao mesmo tempo, gordo e bonito. Ser uma coisa 

implica em não ser outra. Nesse sentido, a beleza está intrinsecamente ligada ao 

peso, como uma fórmula: magro = lindo e gordo = feio, e esse discurso é disseminado 

com valor de verdade, em uma relação de poder. 

Foucault ressalta que 

 

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 
que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade 
(FOUCAULT, 1996, p. 8 e 9) 

 

Segundo o autor, todo discurso é produzido para gerar poder, seja ele político 

ou econômico. No caso do discurso da beleza como algo que depende do peso 

corporal, ele só beneficia a indústria das cirurgias plásticas e dos cosméticos que 

lucram com a insatisfação das pessoas que são consideradas gordas. 

É interessante colocar aqui que Foucault sugere que nas relações de poder 

sobre o corpo, o mais importante não é saber porque alguns sujeitos detêm poder 

sobre outros, mas como acontece essa sujeição em que alguns se deixam dominar. 

 

Portanto, não perguntar porque alguns querem dominar, o que procuram e 
qual a sua estratégia global, mas como funciona as coisas a nível do processo 
de sujeição ou dos processos contínuos e ininterruptos que sujeitam os 
corpos, dirigem gestos, regem os comportamentos etc. Em outras palavras, 
em vez de perguntar como o soberano aparece no topo, tentar saber como 
foram constituídos, pouco a pouco, progressiva, real e materialmente os 
súditos, a partir da multiplicidade dos corpos, das forças, das energias, das 
matérias, dos desejos, dos pensamentos etc (FOUCAULT, 2018, p. 283) 
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Para o teórico, questionar dessa forma permitiria chegar a um tipo de poder que 

não está nos termos da soberania, seria o poder disciplinar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta pesquisa procurou se fazer uma abordagem sobre como os discursos 

dos anúncios publicitários criam estereótipos para os corpos dos jovens por meio das 

relações de poder disciplinar. 

Não é de hoje que a discussão sobre modelos ou padrões de beleza tem 

ganhado um grande espaço na sociedade e na mídia em geral. A preocupação com a 

boa forma ou enquadramento num padrão de beleza sempre esteve na história das 

mulheres e, na atualidade, começa a atingir os homens também. Essa preocupação 

pode ser verificada nos enunciados analisados neste estudo. Observou-se que, 

apesar das discussões e reflexões sobre o tema, ainda há, de forma muito arraigada, 

o padrão de beleza eurocêntrico como referência. 

Os discursos presentes nos anúncios publicitários reforçam a necessidade de 

seguir um padrão de beleza. As agências publicitárias agem como verdadeiros 

laboratórios, para apresentar soluções, que estão, quase sempre, ligados ao corpo. 

Porém, a intervenção proposta nessa pesquisa aponta que esses discursos já estão 

sendo vistos de forma crítica pelos alunos, apesar de existirem contradições em seus 

enunciados, os alunos e alunas já começam a não aceitar o discurso que diz que só 

existe um padrão de beleza e, também, passam a valorizar o seu próprio padrão. E 

isto pode se configurar como uma forma de resistência ao poder disciplinar. 

Mesmo percebendo um discurso heterogêneo e com algumas contradições, é 

possível afirmar que os momentos dedicados à intervenção provocaram muitas 

reflexões sobre o tema, fazendo com que os alunos começassem a compreender 

como a publicidade seduz com seus anúncios e imagens por questões políticas e 

econômicas. Outro aspecto importante foi perceber que os padrões de beleza foram 

se modificando com o tempo e a cultura, não é algo imutável ou natural. 

Indiscutivelmente o reconhecimento de que existe um mito por traz dessa 

questão de padrão de beleza, não garante que esses discursos sejam combatidos ou 

que não se acredite mais neles, porém, abre espaço para novas discussões em que 

os corpos feminino e masculino tenham suas peculiaridades respeitadas e deixe de 

ser fonte de sofrimento e frustrações para os que não se enquadram nos modelos 

preconizados pela sociedade.  

É preciso um longo trabalho para que a sociedade em geral tenha mais 

criticidade em relação aos discursos publicitários, é preciso que seja revelada toda a 
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operação de transformação que a publicidade faz nas imagens para que seja 

quebrado esse discurso de padrão único ou inalcançável. Nesse sentido, este trabalho 

traz alguma contribuição para a prática pedagógica, uma vez que, os alunos 

submetidos à intervenção, passaram a reconhecer as construções ideológicas 

presentes nos discursos dos anúncios publicitários com maior nitidez, dessa forma 

fica evidente a importância de se trabalhar essa temática na sala de aula e na escola 

como um todo. Assim outras pesquisas poderão ser feitas como forma de despertar 

para a reflexão e como forma de conscientizar essa juventude sobre a importância de 

aceitar o próprio corpo, como também o corpo do outro, sem se acorrentar ao 

preconceito, disseminado pela sociedade disciplinar.  
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ANEXO 01 

 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 

Nome___________________________________________________ 

Idade:--------------           Gênero:          (  ) masculino            (  ) feminino 

Observe atentamente as imagens das pessoas abaixo e responda: 

             imagem 01                                                                        imagem 02                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             imagem 03                                                                                     imagem 04  

 

1) Quais das imagens acima você considera mais bonitas ou atraentes? 

(   ) imagem 01                       (    ) imagem 02 

(   ) imagem 03                       (   ) imagem 04 
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2) Justifique sua resposta dizendo claramente porque você escolheu essas 

imagens como sendo mais bonitas ou atraentes: 

 

3)  Você acredita que o sucesso na vida e nos relacionamentos está ligado ao 

corpo bonito? Explique: 

 

4) Você já ganhou ou já perdeu alguma oportunidade na sua vida pelo tipo de 

corpo que tem? 

 

Marque as alternativas que você achar corretas: 

1) Para ser bonito ou aceito pela sociedade a pessoa deve ter um corpo: 

(   ) malhado         

(   ) magro      

(   ) gordo 

 

2) A cobrança para ter um corpo de acordo com os padrões que a sociedade 

impõe é? 

(   ) só para mulheres     

(   )  só para homens  

(   ) para homens e mulheres 

 

3) Você faz alguma atividade física? 

(  ) sim            

(   ) não  

 

4) Se faz atividade física, é com a intenção de: 

(   ) ser saudável         

(   ) ser bonito 

 

5) Se você pudesse, mudaria algo em seu corpo? 

(   ) sim            

(   ) não 
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ANEXO 02 

 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 

 

Nome:_______________________________________________________ 

 

1) O padrão de beleza do corpo feminino foi sempre o mesmo? 

 

2) A partir do que foi visto nos vídeos, o que faz com que esse padrão esteja sempre 

mudando? Explique: 

 

3) Na sua opinião, deve existir um padrão de beleza para o corpo da mulher e para o 

corpo do homem? Justifique:  
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ANEXO 03 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 

 

Nome: ___________________________________________________ 

 

1) Depois de observar as imagens dos anúncios publicitários, você acha que as 

campanhas atingiram seus objetivos ao mostrar corpos fora dos padrões de beleza? 

Justifique:  

 

2) Nos anúncios há uma preocupação excessiva com o corpo feminino. Por que isso 

ocorre? 

 

3) Os homens não sofrem pressão para ter um corpo perfeito? Justifique: 

 

4) As campanhas mostram imagens de corpos “gordos’, mas são corpos sem 

manchas, tonificados e que apresentam curvas. Será que não se trata de outros 

padrões de beleza que estão sendo estabelecidos? 

 


