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RESUMO

Ao longo da História,  o corpo tem sido objeto das mais variadas apropriações e 
investimentos.  O  discurso  da  Religião,  da  Ciência,  Medicina  e  Psicologia,  de 
higienistas, educadores e reformadores morais tem delegado ao corpo diferentes 
experiências,  que  envolvem  tanto  suas  representações  –  na  pintura,  escultura, 
literatura, cinema, televisão, publicidade e no imaginário social – como suas práticas. 
Atualmente, o corpo encontra sua maior forma de expressão na mídia e publicidade, 
que veiculam estéticas corporais de diferentes formatos, tamanhos e estaturas e são 
atravessadas por inúmeros enunciados e significados que legitimam o corpo forte e 
saudável.  Este trabalho objetiva  analisar  movimentos  da memória discursiva  nas 
representações do corpo masculino em comerciais televisivos de antitranspirantes 
corporais.  Como objetivos específicos,  busca-se, através de revisão bibliográfica, 
descrever as representações do corpo masculino no decorrer da História, e analisar, 
de  maneira  ampla,  como  a  mídia  representa  o  corpo  masculino  na 
contemporaneidade.  Na  etapa seguinte,  explica-se  o  funcionamento  da memória 
verbal e imagética nos comerciais televisivos de antitranspirantes corporais. Para a 
amostra,  foram  selecionados  quatro  comerciais,  dois  da  marca  Axe e  dois  da 
Rexona,  todos  veiculados  na  televisão  durante  ano  de  2011.  Constatou-se  a 
pertinência de utilização da Análise do Discurso de origem francesa,  método de 
pesquisa cuja finalidade é analisar os efeitos de sentido produzidos por um texto, 
seja ele verbal ou imagético. Pretende-se esmiuçar, nesta última etapa do trabalho, 
as  cenas,  imagens  e  textos  de  cada  comercial  televisivo,  com  a  finalidade  de 
identificar marcas dos discursos sobre o corpo masculino produzidos pela História e 
pela mídia, observando aquilo que permanece e o que se modifica.

Palavras-chave: Corpo. História. Mídia. Antitranspirantes corporais. Discurso.



ABSTRACT

Throughout  History,  the body has been the subject of  various appropriations and 
investments.  The  discourse  of  Religion,  Science,  Medicine  and  Psychology, 
hygienists,  educators  and  moral  reformers  has  delegated  to  body  different 
experiences,  involving  both  its  representations  –  in  painting,  sculpture,  literature, 
cinema, television, advertising and social imagination – as its practices. Currently, 
the body finds its highest form of expression in the media and advertising, which 
convey body appearances of different shapes, sizes and heights and are crossed by 
numerous statements and meanings that legitimize the strong and healthy body. This 
work aims to analyze the movements of discursive memory in representations of the 
male body in television commercials for body antiperspirants. As specific objectives, 
we seek to, through literature review, describe the representations of the male body 
throughout History,  and broadly analyze how the media portrays the male body in 
contemporary times. In the next stage, we explain the working of verbal and imaging 
memory  in  television  commercials  for  body  antiperspirants.  For  the  sample,  we 
selected  four  commercials,  two  of  the  Axe brand  and  two  of  Rexona  brand,  all 
running  on  television  during  2011.  We noted  the  relevance  of  use  of  Discourse 
Analysis of French origin, a search method whose purpose is to analyze the effects 
of meaning produced by a text, be it verbal or imaging. We intend to scrutinize, in this 
last stage of the work, scenes, images and texts of each television commercial, in 
order to identify marks of discourses about the male body produced by History and 
by the media, watching what remains and what changes.

Keywords: Body. History. Media. Body antiperspirants. Discourse.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O consumo de produtos de beleza e de higiene pelo público masculino tem 

crescido significativamente nos últimos anos. De acordo com o website brasileiro da 

companhia Nielsen, empresa que realiza pesquisas de publicidade e marketing em 

nível global, em 2011 o mercado masculino já correspondia a 37% da venda dos 

principais produtos dessa categoria1. 

A pesquisa revela que o público masculino cada vez mais tem assumido 

papéis historicamente associados às mulheres e incorporado valores como a 

vaidade estética e os cuidados com o corpo. Proporcionalmente, vê-se a inserção do 

termo “metrossexual” com maior frequência na mídia, utilizado para designar o 

homem moderno, habitante das grandes metrópoles e que possui uma preocupação 

exacerbada com sua beleza e aparência física.  

Tendo como principal finalidade a persuasão de pessoas para o consumo de 

produtos e serviços, a publicidade acompanha a transformação masculina e modifica 

sua própria forma de anunciar. As práticas do novo homem, como o uso de produtos 

de beleza, os tratamentos em clínicas de estética, a ida a salões de beleza e a 

compra de roupas caras e de grife, fazem com que os anúncios publicitários sejam 

constantemente revistos e apresentem novas estratégias de sedução. Nesse 

contexto, produtos nunca antes anunciados ganham expressivo destaque, e 

produtos já conhecidos recebem novas abordagens, veiculando, em suas 

campanhas publicitárias, conceitos e representações que reflitam o pensamento, as 

aspirações e necessidades desse novo homem. 

Entre as abordagens e estratégias conferidas às campanhas publicitárias de 

produtos para higiene corporal, encontra-se a presença contundente e incisiva do 

corpo masculino, utilizada como tática de atração e constituindo-se em uma 

verdadeira mola propulsora do consumo. 

Ao longo da História, o corpo tem sido objeto das mais variadas apropriações 

e investimentos. O discurso da Religião, da Ciência, Medicina e Psicologia, de 

higienistas, educadores e reformadores morais e, nos dias de hoje, da mídia, tem 

delegado ao corpo diferentes experiências, que envolvem tanto suas representações 

                                                             
1 Informação disponível em: <http://br.nielsen.com/news/Mens_Beauty.shtml>. Acesso em: 
11 de janeiro de 2012. 
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– na pintura, escultura, literatura, cinema, televisão, publicidade e no imaginário 

social – como suas práticas. Em esfera individual e coletiva, o corpo tem se 

constituído em alvo de múltiplos olhares e lidado com diversas repressões, 

sofrimentos, alívios e inovações. 

Atualmente, o corpo encontra sua maior forma de expressão na mídia e 

publicidade, principalmente no meio televisivo. Corpos de todos os formatos, 

tamanhos e estaturas são apresentados pelas telas da mídia, inseridos em inúmeras 

redes de enunciados e significados que, na maioria das vezes, legitimam a estética 

corporal forte e saudável. 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar movimentos da memória 

discursiva nas representações do corpo masculino em propagandas de produtos 

para a higiene, mais precisamente em comerciais televisivos de antitranspirantes 

corporais.  Assim, poderá contribuir para uma compreensão das estratégias 

utilizadas pela publicidade no atual momento histórico-social, tão marcado por 

mudanças nos papéis de gênero e nos padrões de consumo. 

No primeiro e segundo capítulos – referentes aos dois primeiros objetivos 

específicos – procura-se, respectivamente, descrever as representações do corpo 

masculino no decorrer da História, e analisar, de maneira ampla, como a mídia 

representa o corpo masculino na contemporaneidade.  Faz-se necessário, portanto, 

o uso de revisão bibliográfica, com a finalidade de revisitar alguns autores e teorias 

que abordam o tema. 

Na etapa seguinte, busca-se explicar o funcionamento da memória verbal e 

imagética nos comerciais televisivos dos antitranspirantes corporais. Para a amostra, 

foram selecionados quatro comerciais, dois da marca Axe e dois da Rexona, todos 

veiculados na televisão durante ano de 2011. Tais marcas foram escolhidas por 

serem, dentro do segmento em que estão inseridas, líderes de mercado no Brasil.2 

Já a opção por comerciais veiculados em 2011 foi motivada por estes serem mais 

recentes em relação ao período de início da pesquisa. 

Para a análise dos comerciais televisivos, constatou-se a pertinência de 

utilização da Análise do Discurso de origem francesa, método de pesquisa cuja 

finalidade é analisar os efeitos de sentido produzidos por um texto, seja ele verbal ou 

                                                             
2 Informação disponível em: <http://www.unilever.com.br/brands/personalcare/rexona.aspx>, 
<http://www.unilever.com.br/brands/personalcare/axe.aspx>. Acesso em 28 de fevereiro de 
2012. 
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imagético. Em sua fundamentação teórica, a Análise do Discurso apresenta 

conceitos como formação discursiva, interdiscursividade e memória discursiva, que 

estão estritamente relacionados aos objetivos desta pesquisa.  

Fernandes (2007) define formação discursiva como as condições de produção 

de um discurso, ou seja, o lugar social e histórico a que pertencem os sujeitos, 

responsável por seus dizeres e fazeres. Interdiscursividade diz respeito ao 

entrelaçamento de diferentes discursos, oriundos de diversas épocas e lugares 

sociais, em uma mesma formação discursiva; enquanto memória discursiva, ao 

contrário de memória biológica, caracteriza-se por ser coletiva, social e histórica e 

por existir independentemente dos sujeitos, sendo retomada sempre que 

determinado efeito de sentido é produzido. 

Valendo-se de tais conceitos, pretende-se esmiuçar, nesta última etapa do 

trabalho, as cenas, imagens e textos de cada comercial televisivo, com o objetivo de 

identificar marcas dos discursos sobre o corpo masculino produzidos pela História e 

pela mídia, observando aquilo que permanece e o que se modifica. 

É correto afirmar que a narrativa do corpo se confunde com muitas outras 

histórias, como a da Medicina, Religião, Sexualidade, Guerra e Mídia, consistindo, 

portanto, em uma história não linear e perpassada por numerosas influências. No 

primeiro capítulo, organizando-se suas principais ideias, pretende-se fazer um breve 

traçado sobre a história do corpo, particularmente na Europa Ocidental, local onde 

floresceu a maior parte dos estudos, escritos e teorias sobre ele. Inicia-se, assim, 

uma descrição a partir da Renascença, época da valorização do homem como figura 

central do universo e da arte, passando pelo século XIX e suas revoluções na 

indústria, no esporte, nos processos de higienização e o surgimento da Sexologia e, 

finalmente, desaguando no século XX, marcado por experiências inéditas ao corpo 

que se refletem até a atualidade. 
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2 EXPERIÊNCIAS E REPRESENTAÇÕES DO CORPO NA HISTÓRIA 

 

 

2.1 O corpo renascente: sua autonomia e referências sagradas 

 

O final do século XV assistiu ao desenvolvimento e expansão das ideias 

renascentistas, que se mostravam através de manifestações artísticas, culturais e 

científicas. Foi um período em que o homem se desvencilhou do pensamento 

medieval, caracterizado pelo teocentrismo – Deus como centro do universo – e pela 

crença em forças ocultas, planetas e amuletos (VIGARELLO, 2008).  O 

renascimento representava, assim, uma revigorada concepção de vida, tomando o 

ser humano como centro de todas as coisas. Segundo Godinho (2012, p. 1), 

 
 

Tal concepção de vida, não era totalmente nova, apesar de 
revolucionária, uma vez que se caracterizou por um renovado 
interesse pelo passado grego-romano clássico. Fundamentado no 
conceito de que o homem é a medida de todas as coisas, o 
renascimento significou um retorno às formas e proporções da 
antiguidade greco-romana. É devido a este "renascer" da cultura 
clássica que se dá o nome de Renascimento. 

 
 

Inspirado na Antiguidade Clássica Greco-Roma, o homem passou a focar-se 

em si mesmo, cultivando os valores do antropocentrismo – o homem como centro de 

tudo –, humanismo e individualismo, prezando pela vida terrena e, por conseguinte, 

desvalorizando o extraterreno e divino.  Através da ciência e do racionalismo, 

acreditava no uso da razão para desvendar os mistérios da Terra e obter 

conhecimento. 

Esse processo, no entanto, não descartava a influência de Deus e da religião 

em seu pensamento. “Para os Renascentistas, o homem passava a ser o centro das 

atenções. No entanto, ainda se mantinha a fé em Deus como criador desse homem 

feito a Sua ‘imagem e semelhança’” (BARBOSA, 2011, p. 2). Via-se, aqui, uma 

dualidade: de um lado, o homem valorizando a si mesmo e suas manifestações 

individuais; do outro, a religião controlando e influenciando as formas de vida e 

manifestações culturais e artísticas. 

Na renascente emergência do corpo, os investimentos dados a ele sofriam 

tais influências. Ao mesmo tempo em que se via uma libertação individual, com um 
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corpo mais autônomo e independente, descobridor de sua sexualidade, havia 

também um controle realizado pelo Cristianismo. Para a instituição religiosa, o corpo 

de pessoas comuns só era glorificado quando estava junto a outros corpos, 

formando a Igreja, que era o corpo de Cristo. 

 
 

Num mundo impregnado de religiosidade cristã, o corpo não é, para 
(quase) todos, senão o habitat temporário de uma alma imortal. 
Tristemente sexuado, verminado para sempre, votado à corrupção e 
encerrando em si esta alma, o corpo não pode – na melhor das 
hipóteses, passar de um instrumento a serviço da salvação 
(PELLEGRIN, 2008, p. 133). 

 
 

Durante três séculos (XVI – XVIII), a religião, reafirmada pelos costumes e leis 

da época, exerceu, assim, um controle rigoroso sobre o corpo, acreditando que ele 

podia ser agente de atos sexuais subversivos e de pecados contra a alma. Reprimiu, 

portanto, as mais diversas manifestações sexuais, como a prática da masturbação e 

do sexo homossexual (MATTHEWS-GRIECO, 2008). 

A influência da religião não estava presente apenas nas práticas do corpo, 

mas também em suas representações artísticas. “Criado à imagem de Deus, o ser 

humano é a mais bela das criaturas e, em particular, o corpo de Cristo, homem-

Deus, encarna a ideia da beleza perfeita” (ARASSE, 2008, p. 543). Desse modo, as 

obras de arte prezavam pelas proporções e beleza dos membros do corpo humano, 

além de utilizar-se de técnicas mais precisas e minuciosas. 

Buscando a perfeição em suas obras, os artistas valiam-se da perspectiva 

para dar um efeito tridimensional, do jogo claro-escuro, além da atenção à anatomia 

e às proporções da figura humana. De acordo com Fedeli (2008, p. 11), 

 
 

Nunca as leis estéticas foram tão idolatradas e respeitadas. A 
exclamação de Paulo Uccello, que acordava sua esposa para lhe 
dizer: "Se tu sapessi... quanto è bella la perspectiva!", pode ser 
tomada como típica de toda a mentalidade estética do classicismo: 
não é a beleza que é amável sobretudo, mas sim a técnica para 
alcançá-la. Daí resultou o tecnicismo do Renascimento. 

 
 

A escultura Davi, de Michelangelo (1504), retratava o personagem bíblico com 

um impressionante realismo anatômico, demandando o tempo de três anos para ser 
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concluída. Atualmente, encontra-se na cidade de Florença, na Itália, e é considerada 

uma das obras mais importantes do Renascimento. 

 

 
 

Figura 1: MICHELANGELO. Davi, 1504. Galeria da Academia de Belas Artes de Florença. 
Fonte: http://www.wga.hu/html_m/m/michelan/1sculptu/david/david.html 
 

Tão marcante quanto o uso da técnica e a reflexão sobre as proporções do 

corpo, era a presença de corpos desnudos nas pinturas, gravuras, esculturas e 

arquiteturas, fossem estes corpos masculinos ou femininos. Por vezes, 

representavam deuses, heróis, ninfas e sátiros da mitologia. Outras vezes, eram 

retratos de pessoas reais, representadas sob os traços de um deus ou de um herói 

antigo, ou simplesmente sob uma conotação erótica (ARASSE, 2008). Nesse 

processo de erotização da representação, a pintura Vênus Adormecida, de 

Giorgione, é exemplar. 

 

 
Figura 2: GIORGIONE. Vênus Adormecida, 1510. Pinacoteca dos Mestres Antigos. 

Fonte: http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/giorgion/various/venus.html 
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No início do século XVI, por motivo do casamento, muitas mulheres eram 

pintadas desnudas, com o objetivo de serem contempladas por seus maridos no 

âmbito íntimo e privado (ARASSE, 2008). Acredita-se que a Vênus Adormecida, de 

Giorgione, tenha sido a primeira pintura no estilo a adentrar o espaço público. Em 

contato com a natureza e em profundo sono, a “vênus” da imagem é 

intencionalmente sensual, uma figura que influenciou muitas outras nos próximos 

dois séculos, como a Vênus do Urbino (1538) de Ticiano. 

A nudez também estava expressivamente inserida na arte religiosa. Se 

anteriormente se voltava às cenas da criação de Adão e Eva, de Cristo crucificado e 

à condenação de pessoas ao inferno, agora era utilizada para representar diversas 

cenas do Antigo Testamento, cenas de martírio e até mesmo santos fora do seu 

contexto narrativo (ARASSE, 2008). 

 

 
Figura 3: DEL PIOMBO, Sebastiano. O Martírio de Águeda, 1520. Palácio Pitti. 

Fonte: http://www.wga.hu/html_m/s/sebastia/martyrdo.html 
 

Muitas dessas pinturas foram banidas dos templos religiosos. Acreditava-se 

que a nudez explícita poderia desviá-las de sua real função, tirando seu foco da fé e 

religiosidade e estimulando o pensamento lascivo dos fies. 

Entre as imagens pintadas pelos artistas desse período, destacava-se, ainda, 

a figura do rei, que recebeu diferentes representações no decorrer dos séculos 

(VIGARELLO, 2008). No início do século XVI – uma época em que os duelos e 

combates frontais eram violentos e praticados com maior frequência – em seus 

retratos, os soberanos eram geralmente representados em posições de 

combatentes, sobre cavalo e portando lança e armadura.  
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A prática de jogos físicos era amplamente valorizada pelos homens da época 

renascentista, consistindo em local de embates, tensões e demonstrações de poder. 

 
 

No alvorecer da França moderna, o vigor corporal e sua 
manifestação continuam sendo uma manifestação de poder. É 
impossível imaginar a descrição de um grande personagem sem que 
sejam evocados seu vigor físico, sua resistência às fadigas, suas 
façanhas. Ele deve provar solidez e força. Deve exibir valentia 
(VIGARELLO, 2008, p. 304). 
 
 

Com a atenuação e o desaparecimento gradual dos combates mais violentos, 

houve uma renovação nas representações dos soberanos, que em vez de destacar-

lhes força e coragem, passaram a trabalhar uma imagem mais indicativa de porte e 

elegância.  

Nas imagens, o corpo do rei era solenizado por peruca e vestimentas 

sofisticadas. Tratava-se de uma poder eufemizado, uma força na expressão facial e 

um olhar penetrante que exibiam seu refinamento e nobreza. 

 

              
      Figura 4: VECELLIO, Ticiano. Carlos V             Figura 5: LE BRUN, Charles. Luís XIV, 
        em Mühlberg, 1548. Museu do Prado.                        1660. Museu do Louvre. 
    Fonte: http://www.wga.hu/html_m/t/tiziano/        Fonte: http://www.wga.hu/frames-e.html?/ 
                    10/22/06charle.html                                             l/le_brun/index.html
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No final do século XVIII, teve início na França uma série de acontecimentos 

revolucionários que foram denominados de Revolução Francesa. Liderado pela 

classe burguesa e empreendedora, o movimento lutava contra a monarquia e as 

condições políticas e sociais da época. Foi influenciado pelo Iluminismo, cujas ideias 

mudariam para sempre o curso da História e instaurariam uma renovação nas 

experiências do corpo. 

 

2.2 Revoluções e evoluções no século XIX 

 

A Corrente Filosófica Iluminista priorizava a razão e destacava a importância 

da Ciência para o progresso da civilização humana. Segundo Wallerstein (1994, p. 

119),  

 
 

As doutrinas básicas estavam sendo forjadas pelos teóricos do 
Iluminismo no século XVIII (e até antes disso), mas seriam 
socialmente institucionalizadas apenas com a Revolução Francesa. 
Assim, o que a Revolução Francesa fez foi desencadear apoio 
publico, e até mesmo clamor, para a aceitação de duas novas visões 
mundiais: a mudança política entendida como algo normal e não 
excepcional; e a soberania residindo no “povo” e não em um 
soberano.  

 
 

Ainda que consistisse em um evento local, a Revolução Francesa influenciou 

várias partes do mundo e representou a abertura para grandes acontecimentos ao 

longo do século XIX. A Revolução Industrial, a emergência da Sexologia, a ginástica 

como exercício físico e a evolução das técnicas de higiene pessoal foram eventos 

que proporcionaram ao corpo novos investimentos e apropriações. 

Ocorrida na transição do século XVIII para o XIX, a Revolução Industrial fez 

emergir novas imagens e significados para o corpo. No imaginário social, o corpo do 

operário era tido como forte, vigoroso, resistente às atividades pesadas e manuais e 

adverso a intelectualidades. Por sua força peculiar e sentimentos rudimentares, era 

comparado, no campo simbólico, a figura de Hércules, o herói da mitologia grega 

(CORBIN, 2008). 

A classe elitista ignorava o desgaste físico e a insalubridade dos locais de 

trabalho e, apoiada no discurso dos médicos e higienistas, considerava infundadas 

as eventuais reclamações dos trabalhadores. Por vezes, colocava na negligência do 
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próprio operário a culpa pelos frequentes acidentes de trabalho. Segundo Corbin 

(2008, p. 317), 

 
 

A seus olhos, a maioria das fábricas onde há queixas de 
insalubridade, são consideradas no máximo como desconfortáveis, e 
o inconveniente diminui à medida que o operário vai se acostumando 
com aquilo que incomoda, sobretudo no que se refere ao olfato. 

 
 

De fato, a Revolução Industrial causou sofrimentos intensos ao corpo. As 

fábricas e suas máquinas a vapor, além de conduzirem o corpo a uma deterioração 

gradual, submetiam-no a diversos acidentes, causando ferimentos, esmagamentos, 

amputações e, muitas vezes, levando à morte. 

A intensificação do êxodo rural e o crescimento das populações urbanas 

foram outra grande consequência da Revolução Industrial. As cidades tornavam-se 

lugar propício para a poluição ambiental e a contração de doenças contagiosas. 

Segundo Pitanga (2002), atividades físicas como a ginástica passavam a ser 

praticadas nas escolas com o objetivo de ampliar as resistências do corpo, 

diminuindo o risco de se contrair alguma doença. 

Prática educativa e pedagógica, o esporte no século XIX recebia influências 

da instituição militar e também da Medicina, que reafirmava seus benefícios para a 

saúde. 

 
 

A constituição da educação física, ou seja, a instalação dessa prática 
pedagógica na instituição escolar emergente dos séculos XVIII e XIX, 
foi fortemente influenciada pela instituição militar e pela medicina. A 
instituição militar tinha a prática — exercícios sistematizados que 
foram ressignificados (no plano civil) pelo conhecimento médico 
(BRACHT, 1999, p. 72). 

 
 

O corpo era comparado a uma estrutura mecânica, pensado segundo a 

racionalidade científica. Os conhecimentos científicos se encarregavam de 

apresentar as regras e exercícios para um bom funcionamento corporal.  

Os esportes no século XIX começaram a ser cronometrados e tinham os 

resultados registrados em tabelas. “O exercício se tornava um trabalho corporal de 

novo tipo: uma atividade precisamente codificada cujos movimentos são 

geometrizados e cujos resultados são calculados” (VIGARELLO, 2008, p. 394). A 
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maioria das atividades físicas era marcada pela valorização ao desempenho 

individual e pelo objetivo de conquistar um corpo corrigido, bem delineado e 

exercitado. 

As formas de higiene do corpo e o contato com a água lidaram com grandes 

mudanças no decorrer do século XIX (VIGARELLO, 2008). Nas primeiras décadas, o 

banho era raro e apresentava finalidades quase terapêuticas: cada temperatura da 

água poderia sanar um problema de saúde específico, e pouco se falava em seus 

atributos de limpeza e higiene. A aversão ao banho também se explicava pelos 

pudores, que relacionavam o isolamento permitido pela banheira e a água quente 

sobre o corpo à suscitação dos desejos sexuais.  

Por muito tempo, a solução mais comum para a higiene do corpo foram as 

lavagens localizadas. Realizadas uma vez ao dia, ao amanhecer, eram voltadas 

somente a algumas partes do corpo. O exagero na higienização corporal poderia 

trazer consequências indesejadas. 

 
 

O corpo seria feito de zonas escuras, espaços escondidos, sujeitos à 
transpiração, a odores, lugares mais ameaçados pelo sujo que 
outros. São esses lugares que as lavagens parciais visam com toda 
propriedade. São eles que os banheiros da burguesia no começo do 
século XIX tratam com suas bacias e seus bidês (VIGARELLO, 2008, 
p. 380). 

 
 

Na segunda metade do século, a água tornou-se objeto de novos olhares. 

Seu uso passou a ser considerado saudável, higiênico, e através de conselhos e 

manuais, a população era cada vez mais educada sobre seus efeitos positivos. 

Proliferava-se o número de banheiros públicos na Europa, e na virada para o século 

XX, com a descoberta microbiana, a importância dada à limpeza e higienização do 

corpo seria ainda mais ressaltada. 

A sexualidade foi lugar de intolerâncias no século XIX. A proibição de diversas 

práticas sexuais ao longo do século que viu nascer a Sexologia merece devida 

atenção. Segundo Weeks (2000, p. 49), 

 
 

Os padrões respeitáveis de vida familiar desenvolvidos no século XIX 
(os "valores vitorianos") — com a demarcação crescente entre 
papéis masculinos e femininos, uma ênfase nova na necessidade de 
elevar o comportamento público aos melhores padrões da vida 
privada e um agudo interesse no policiamento público da sexualidade 
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não-conjugal, não-heterossexual — tornaram-se, crescentemente, a 
norma pela qual todo comportamento era julgado.  

 
 

A masturbação era tomada como prática obscura, mais perigosa que o coito 

e, no caso dos homens, associada à perda seminal. Afirmava-se que o orgasmo era 

induzido pela imaginação e não pela natureza, e por isso, as perdas seminais eram 

injustificadas. “A imaginação, intensamente solicitada, precisa fazer um esforço que 

conduz a um prazer decepcionante, ao qual a sociedade não pode impor freios. O 

gozo é, aqui, filho de uma quimera, de uma ilusão. É da ordem do artifício” 

(CORBIN, 2008, p. 199). 

Os médicos acreditavam que a prática solitária da masturbação, 

diferentemente da necessidade eventual da cópula, levava ao vício e compulsão.  

Além disso, associavam-na a uma série de problemas de saúde, como perda de 

nutrientes, magreza excessiva decorrente de diarreias, respiração e sistema nervoso 

afetados e, em casos extremos, perda da sanidade, epilepsia, imbecilidade e 

problemas nos órgãos sexuais (CORBIN, 2008). Dessa forma, juntamente a 

educadores e higienistas, apresentaram várias medidas com a finalidade de retrair a 

masturbação entre os jovens, tais como a prática da ginástica, o uso de cinturões, e 

o hábito de manter as mãos sobre a mesa na escola e sobre a coberta no dormitório. 

O sexo homossexual ainda era lugar de repressões e muitas especulações. O 

“amor antifísico” deixava marcas no corpo – as roupas apertadas, o rosto pintado, o 

peito cheio de joias –, era capaz de moldar os órgãos sexuais e obstruir 

determinadas partes do corpo (CORBIN, 2008). A deformação do pênis para a 

“pederastia ativa” e a dilatação do ânus e incontinência para a “pederastia passiva”, 

por exemplo, estavam entre os diversos males causados pela relação sexual entre 

dois homens. 

No século XIX, estabeleceu-se uma visão mais apurada sobre as diferenças 

entre o homem e a mulher no tocante às questões de corpo, reprodução e 

sexualidade. Segundo Rohden (2002), essa consciência resultou dos avanços da 

Medicina e fez surgir uma nova especialidade médica, a Ginecologia, conhecimento 

específico sobre a mulher e o corpo feminino. 

Observa-se, ainda, nas últimas décadas do século, a emergência de uma 

“ciência do sexo”. Weeks (2000) afirma que as questões relativas ao corpo e à 
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sexualidade deixaram de ser restritas à religião e à filosofia moral e se tornaram uma 

preocupação da Medicina e outros especialistas. 

 
 

O tema ganhou, no final do século XIX, sua própria disciplina, a 
sexologia, tendo como base a psicologia, a biologia e a antropologia, 
bem como a história e a sociologia. Isso teve enorme influência no 
estabelecimento dos termos do debate sobre o comportamento 
sexual (WEEKS, 2000, p. 37). 

 
 

Aqui, são esboçadas diversas representações da sexualidade humana, com a 

classificação e descrição de diferentes características sexuais e a demarcação das 

perversões ou patologias individuais. Essas observações foram o ponto de partida 

para estudos mais profundos acerca da sexualidade no século XX. 

 

2.3 O corpo do século XX: ineditismos e transformações 

 

Os quatorze anos que antecederam o início da Grande Guerra – mais tarde 

chamada de Primeira Guerra Mundial –, caracterizaram-se, de modo geral, como um 

período de calmaria e tranquilidade na Europa Ocidental, em que as pessoas, 

independentemente de sua classe social, viviam em paz e sem grandes 

preocupações. Esse período ficou conhecido historicamente como belle époque. 

Araripe (2006, p. 319) afirma que 

 
 

Quando se fala em belle époque tem-se em vista os privilegiados da 
fortuna, a gozar as custosas amenidades das grandes cidades, 
particularmente Paris. O fato é que também o europeu comum já 
desfrutava de melhores condições de vida e tinha esperanças de 
dias ainda melhores, trazidos pela Revolução Industrial e pelas 
transformações sociais. 

 
 

A experiência da Primeira (1914 – 1918) e, posteriormente, da Segunda 

Guerra (1939 – 1945) causou uma grande reviravolta nesse cenário. Sem 

precedentes na História, as duas guerras levaram aos campos de batalha diversos 

países e exigiram uma violência de intensidade até então inédita. Mais que um 

combate entre seres humanos, a experiência da guerra consistia numa luta entre 

corpos. Para Audoin-Rouzeau (2008, p. 365), “toda experiência de guerra é também 
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experiência do corpo. Na guerra, são os corpos que infligem a violência, mas 

também são os corpos que sofrem a violência”. 

As duas guerras causaram alterações nas posturas que se davam ao corpo 

durante a batalha. Do século XIX, tinha-se herdado a postura ereta, com o corpo em 

pé ou, ocasionalmente, ajoelhado, uma condição imposta pela natureza das armas e 

valorizada pelos combatentes como questão de honra e altivez. O século XX, por 

sua vez, estabeleceu uma mudança nesse estereótipo.  

 
 

De agora em diante, em face de uma periculosidade sem 
precedentes do campo de batalha, as exigências da proteção 
individual obrigam o soldado a se agachar ou, para maior segurança, 
ficar deitado (AUDOIN-ROUZEAU, 2008, p. 375). 

 
 
Uma mudança de mesma ordem ocorreu quanto à vestimenta dos 

combatentes, que deixou de ressaltar seus aspectos de porte e beleza e passou a 

investir em sua invisibilidade, também objetivando uma maior proteção e diminuindo 

os riscos da guerra. 

A Primeira Guerra inaugurou as chamadas “campanhas contínuas”, batalhas 

que chegavam a durar meses (AUDOIN-ROUZEAU, 2008). Os combatentes eram 

obrigados a lutar incessantemente, ficando dias sem tomar banho e alimentando-se 

de maneira bastante irregular. Frequentemente, devido ao cansaço extremo, caíam 

em meio ao campo de batalha, aparentemente em perfeito estado físico. Se não 

padeciam pelo desgaste, sucumbiam pela brutalidade e poder destrutivo das armas 

utilizadas, cujo potencial foi possibilitado pelos avanços tecnológicos da época. 

 
 

A Grande Guerra foi travada no ambiente resultante do salto 
tecnológico da Revolução Industrial que, da Grã-Bretanha, se 
irradiou pela Europa continental e pelos Estados Unidos, e os meios 
e os processos de combate de 1914-18 refletem necessariamente 
esse fato (ARARIPE, 2006, 324). 

 
 

Armas industriais como o fuzil de repetição e a metralhadora causaram 

ferimentos de extrema profundidade. Suas balas, além de possuírem imensa força 

de penetração, o que intensificava os traumatismos físicos, podiam percorrer 

grandes distâncias, atingindo os combatentes sem a presença de inimigo próximo. 
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No final da Segunda Guerra Mundial, devido aos avanços conquistados pela 

Medicina, já era possível prestar uma melhor assistência durante os combates 

(AUDOIN-ROUZEAU, 2008). Entre as melhorias, destacavam-se o desenvolvimento 

das transfusões de sangue e das técnicas de reanimação, a possibilidade de 

anestesias prolongadas, além da produção industrial da penicilina a partir de 1943, o 

que permitiu o tratamento das feridas suturadas. A Medicina cumpriu um papel de 

suma importância, mudando o destino de muitos combatentes diante de uma guerra 

tão brutal. 

O século XX inaugurou o direito universal à saúde e à assistência médica, o 

que era reafirmado pelo discurso da Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesse 

sentido, a Medicina passou a ter um poder cada vez maior sobre as enfermidades, 

apropriando-se do corpo de uma forma nunca antes vivenciada. Segundo Moulin 

(2008, p. 15), “ela promulga regras de comportamento, censura os prazeres, 

aprisiona o cotidiano em uma rede de recomendações”. Sua atuação é justificada 

pelos avanços que promoveu no conhecimento do organismo e por sua vitória sobre 

diversas doenças infecciosas. 

Foucault (2010) afirma que a Medicina do século XX se impôs como ato de 

autoridade, intervindo em questões que superavam a doença e o corpo. 

 
 

Pode-se afirmar que a saúde se converteu em um objeto de 
intervenção médica. Tudo o que garante a saúde do indivíduo, seja a 
salubridade da água, as condições da moradia ou o regime 
urbanístico, é hoje um campo de intervenção médica que, 
consequentemente, já não está vinculado exclusivamente às 
doenças (FOUCAULT, 2010, p. 181). 

 
 

No século em que o exibicionismo da enfermidade se tornou inadmissível, as 

regras impostas eram aceitas sem relutâncias. Na manifestação dos primeiros 

sintomas de uma doença, recorria-se a uma intensa medicalização e ao 

cumprimento de todas as regras, em busca da melhora rápida e sem sequelas. 

No século XX, a Medicina fez do corpo um lugar de paradoxos: nem 

completamente enfermo, nem inteiramente saudável (MOULIN, 2008). Isso porque, 

ao mesmo tempo em que excluía a enfermidade, o conhecimento médico começava 

a detectar as doenças silenciosas. Aqui, destacavam-se as doenças crônicas, que 
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por vezes, acompanhavam o paciente desde o nascimento e exigiam uma vida 

inteira de cuidados e tratamento.  

Grande parte dessas doenças era descoberta através da tecnologia que 

passou a ser empregada. Aliado aos conhecimentos médicos conquistados nessa 

fase, tinha-se o uso massivo de máquinas e equipamentos para cuidar dos 

problemas corporais (MOULIN, 2008). Essas máquinas podiam penetrar e visualizar 

partes internas do corpo, e até mesmo recuperar funções perdidas por determinados 

órgãos. 

A Medicina do século XX interveio de forma incisiva, também, sobre as 

questões ligadas à sexualidade e à reprodução (LOYOLA, 2003). Assistia-se, 

sobretudo na segunda metade do século, à criação de métodos anticoncepcionais e 

estimulantes sexuais, ao desenvolvimento de técnicas de reprodução, como a 

inseminação artificial e a maternidade por substituição – popularmente conhecida 

por “barriga de aluguel” –, e também ao desenvolvimento de cirurgias de 

redesignação sexual para pacientes transexuais.  

Como o título do livro de Foucault (2010) já sugeria, a sexualidade no século 

XX foi marcada, também, por muitos questionamentos e uma “enorme vontade de 

saber” sobre ela. A psicanálise buscava compreender as diversas experiências do 

corpo e da sexualidade, tidas aqui como comportamentos sexuais e não mais como 

“desvios”. 

A sexualidade e o corpo sexuado foram sinônimos de evolução no decorrer 

do século XX. Gradativamente, a exposição do corpo e erosão do pudor se 

aceleravam, tanto no espaço público como no privado. De acordo com Sohn (2008), 

na década de 1930, deu-se a emergência da praia como lugar de lazer, ócio e, 

acima de tudo, de corpos desnudos, um quadro que acabou reabilitando o corpo em 

sua dimensão sexuada e influenciando, também, suas experiências na intimidade: a 

nudez despudorada tornava-se, agora, mais presente nas relações íntimas 

conjugais. Ainda segundo a autora,  

 
 

As esposas mais recatadas, no entanto, não gostam de exibir o 
corpo em um ambiente tão iluminado, em parte por um resto de 
pudor e, fato novo, pelo receio de não poder mostrar uma plástica 
impecável. Desde então, com efeito, que homens e mulheres não 
podem mais trapacear com o corpo, os cânones da beleza física se 
mostram muito exigentes (SOHN, 2008, p. 111). 
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Obrigados a exibir seus corpos em âmbito público e privado, homens e 

mulheres tinham, agora, uma nova preocupação, a de possuir uma excelente forma 

física, obsessão que se intensificou com o surgimento do biquíni e o 

desenvolvimento das cirurgias plásticas.  

A publicidade contribuiu de forma relevante para a erotização do corpo e, já 

no início do século, apresentava imagens de mulheres vestindo espartilhos e em 

poses sensuais; o cinema, de forma gradual, também passava a investir em cenas 

de amantes sobre a cama e de carícias explícitas, uma erotização que se 

aproximava cada vez mais da pornografia (SOHN, 2008). Esta última, por sua vez, é 

associada não somente à erotização, mas à venda e “comercialização” do corpo. 

Como afirma Giddens (1993, p. 194), “a sexualidade gera prazer; e o prazer, ou pelo 

menos a sua promessa, proporciona um incentivo para os produtos comercializados 

em uma sociedade capitalista”. Isso significa dizer que, em uma sociedade regida 

pelos valores do Capitalismo e do consumo, criam-se artefatos que contemplam e 

estimulam o sexo, mercadorias como revistas e filmes que exploram as curvas do 

corpo e expõem a sua sexualidade por meio do encontro com outros corpos. 

A pornografia ocupou um espaço privilegiado entre os produtos de consumo 

no século XX, tendo o romance como principal vetor até 1950. Nos anos 1960, foram 

produzidos os primeiros filmes do cinema erótico, realizados dentro de um contexto 

de contestação e com um objetivo de superar tabus sexuais (SOHN, 2008). Com o 

passar dos anos, porém, houve uma massificação desses filmes, que saíam das 

salas de cinema e adentravam os lares através dos aparelhos de videocassete. 

 
 

O filme pornográfico introduz uma profunda ruptura nas 
representações da sexualidade e dos corpos. Pela primeira vez, ele 
reproduz atos sexuais não simulados, realizados de maneira 
estereotipada por profissionais e destacados de toda relação afetiva 
ou pessoal. (SOHN, 2008, p. 116) 

 
 
 A superexposição do corpo e de sua sexualidade se estende até o século 

XXI, ocupando um espaço de extrema relevância nas representações midiáticas. O 

corpo está na televisão, no cinema, na publicidade, permeando o imaginário coletivo, 

incentivando o consumo de produtos e sendo, ele mesmo, uma mercadoria. Faz-se 

necessário, no capítulo a seguir, um enfoque sobre a mídia e os discursos sobre 

consumo e corpo nela estabelecidos.  
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE CORPO E MÍDIA 

 

 

3.1 Cultura midiática e discurso do consumo 

 

Em meados do século XX, assistiu-se ao surgimento e popularização dos 

meios de comunicação de massa, que possibilitavam o alcance cada vez maior de 

mensagens e atingiam um vasto e indefinível número de receptores. Esses meios 

fomentaram a emergência de diversas escolas e teorias que procuravam desvendar 

sua função, que influências exerciam na sociedade e, principalmente, de que formas 

exerciam tais influências. Segundo Adorno (1954), como parte de uma estratégia 

bem definida, as mensagens veiculadas pela mídia apresentam estrutura 

multifacetada, composta de várias camadas. 

 
 

Na verdade, a mensagem oculta pode ser mais importante do que a 
evidente, visto que a primeira escapa dos controles da consciência, 
não é “trespassada com o olhar”, nem desviada pela resistência das 
vendas, mas tende a penetrar a mente do espectador (ADORNO, 
1954, p. 5). 

 
 

No livro Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer (1947) 

desenvolvem o conceito de Indústria Cultural, que implica na transformação da 

cultura em mercadoria, sua produção em larga escala e o seu monopólio pela ação 

da classe burguesa. Nesse sentido, a comunicação de massa se atrela à Indústria 

Cultural, uma vez que também está a serviço de uma minoria que detém o poder 

econômico, do capitalismo e da alienação. 

A ideia de manipulação se faz presente na maioria dos estudos sobre mídia, 

ainda que defendida em níveis diferentes. Como afirma Wolf (2006, p. 89),  

 
 

Qualquer estudo sobre os mass media que não seja capaz de se 
aperceber dessa estrutura multiestratificada e, acima de tudo, dos 
efeitos das mensagens ocultas, coloca-se numa perspectiva limitada 
e desviante. 
 
 

Exercendo um poder simbólico e incisivo sobre a sociedade, a mídia é 

responsável por apresentar modelos, ditar normas e padrões de vida a serem 
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seguidos. Esses modelos são retirados da própria sociedade e consistem em 

representações. Em A Sociedade do Espetáculo, Debord (2003, p. 8) afirma que 

“toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção 

se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era 

diretamente vivido se esvai na fumaça da representação”. 

O autor utiliza a noção de espetáculo para referir-se a um mundo em que o 

real é substituído por imagens, que por sua vez, são apresentadas como algo 

positivo, benéfico e saudável. O discurso da mídia é norteado, então, pela afirmação 

“o que aparece é bom, o que é bom aparece” (DEBORD, 2003, p. 12). 

Considerando tal elucidação de espetáculo monótona e generalista, Kellner 

(2004) adentra em uma explanação de espetáculos específicos, entre os quais se 

incluem filmes cinematográficos, músicas, notícias do jornalismo, reality shows, 

eventos esportivos etc. Assemelham-se aos espetáculos pré-modernos, repletos de 

pompa e extravagância e, em sua maioria, realizados para o controle social e 

manutenção do poder – como a política do “pão e circo” na Roma Antiga. Segundo o 

autor, 

 
 

No momento em que adentramos num novo milênio, a mídia se torna 
importante na vida cotidiana. Sob a influência de uma cultura 
imagética multimídia, os espetáculos sedutores fascinam os 
ingênuos e a sociedade de consumo, envolvendo-os na semiótica de 
um mundo novo de entretenimento, informação e consumo, que 
influencia profundamente o pensamento e a ação (KELLNER, 2004, 
p. 5).  

 
 

Ao ditar padrões a serem seguidos, a mídia determina, ainda, o que será 

consumido. Na atualidade, tem-se discutido assiduamente a relação entre consumo 

e mídia, uma vez que o próprio entretenimento midiático é considerado uma 

mercadoria destinada para o consumo. De acordo com Castro e Rocha (2009, p. 

50), “o entretenimento é o principal produto oferecido pela cultura da mídia, que 

espetaculariza o cotidiano de modo a seduzir suas audiências e levá-las a identificar-

se com as representações sociais e ideológicas nela presentes”.  Pode-se dizer, 

portanto, que na cultura midiática, o consumo de bens simbólicos torna-se mais 

importante que o consumo de produtos tangíveis.  

Com efeito, na Contemporaneidade, o ato de consumir não requer 

obrigatoriamente uma troca econômica – caracterizada pela aquisição de bens 
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palpáveis ou serviços –, podendo ser consumidos, também, imagens, signos, 

valores e convicções. Ao tratar-se da mídia, esse conteúdo é, muitas vezes, 

consumido de forma inconsciente, tornando-se verdade irrefutável para seus 

receptores, além de estabelecer normas de comportamento e padrões de 

identidade. De acordo com Gomes (2001, p. 194), enquanto 

 
 
Sujeitos de consumo, somos perpassados por discursos que vendem 
imagens e modos de ser, de sermos atrelados não só a produtos 
variados, mas também a imagens geralmente personificadas destes 
e aos estilos implicados em suas formas. 

 
 

Através da cultura da mídia, o marketing e a publicidade contribuem de forma 

relevante para estimular esse consumo.  Como afirmam Castro e Rocha (2009, p. 

52), “marketing e propaganda são hoje vistos como instâncias essenciais 

desempenhando um importante papel na segmentação e educação do público em 

torno de novos gostos, tendências e estilos”. 

O surgimento e a expansão da publicidade atual foram possibilitados pelo 

desenvolvimento do Capitalismo e da sociedade de consumo (COELHO, 2003). 

Tornando-se onipresente na vida dos habitantes das grandes metrópoles e 

estendendo-se, também, a cidades de pequeno e médio porte, a publicidade se 

utiliza de inúmeras estratégias e técnicas para persuadir o seu público – seja para a 

compra de um produto, seja para o consumo de bens simbólicos. Pode-se afirmar 

que, em geral, busca atribuir personalidade ao produto vendido, refletindo a 

identidade de seus consumidores. 

 
 

Os produtos industriais apresentados pela publicidade, como objetos 
que satisfazem as nossas necessidades, são mostrados como 
projeções das identidades dos consumidores. Enquanto o 
consumidor não adquire o produto, sente-se incompleto, em estado 
de necessidade, uma parte dele mesmo está distante (COELHO, 
2003, p. 12). 

 
 

As imagens que circulam na mídia, potencializadas pela atuação da 

publicidade, causam identificação no público-receptor, contribuindo para a 

construção de um imaginário social e estimulando o consumo. Do mesmo modo, as 
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imagens relativas ao corpo tornam-se fonte de inspiração, ideal a ser alcançado, 

objeto de desejo de seus espectadores. 

 

3.2 O espetáculo do corpo na mídia 

 

Fontes (2007) afirma que, ao longo do século XX, o corpo passou por 

profundas modificações no que se refere a seus objetivos e representações. Se, na 

metade do século, possuía um estatuto de corpo ativo, contestador, consciente de 

seu poder político e revolucionário, atualmente tem como principal finalidade mostrar 

a si mesmo. A autora vincula a este corpo a noção de “espetáculo”. 

 
 

Finalmente, temos o corpo apresentador de si mesmo, 
aparentemente a serviço de uma cultura que se pauta pelo efêmero e 
pelo imediato, caracterizado como porta-voz de forma e não de 
conteúdos. [...] Este corpo é, em si mesmo, o próprio espetáculo 
(FONTES, 2007, p. 41). 
 
 

Fruto de uma geração desiludida com a política e com expectativas não 

supridas e não concretizadas, surge um indivíduo com preocupações exacerbadas 

com seu corpo, aficionado por academias, alimentação saudável, cirurgias plásticas 

e pelo brilho fugaz das tendências da moda.  

No livro Microfísica do Poder, Foucault (2008, p. 147) afirma que “o corpo se 

tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os pais, entre a criança e 

as instâncias de controle”. Primeiramente, havia um regime de “controle-repressão”, 

que deu origem à revolta do “corpo sexual”, um corpo político por excelência. Em 

contrapartida, esse controle assumiu outros investimentos, novas formas de exercer 

seu poder. 

 
 

Como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo 
investimento que não tem mais a forma de controle-repressão, mas 
de controle-estimulação: "Fique nu... mas seja magro, bonito, 
bronzeado!” A cada movimento de um dos dois adversários, 
corresponde o movimento do outro (FOUCAULT, 2008, p. 147). 

 
 

Na contemporaneidade, as imagens do corpo ocupam presença marcante nos 

meios de comunicação visuais. A televisão, o cinema, os outdoors e revistas são 
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permeados por imagens de corpos, em sua maioria, saudáveis, fortes, sem defeitos 

ou máculas e distantes dos corpos das pessoas comuns. São apresentados de 

forma instigante, positiva, como objeto de desejo e padrão a ser seguido.  

Coelho (2003) afirma que esses corpos se configuram segundo os preceitos 

da Indústria Cultural, responsável por relacioná-los à ideia de status e imponência. 

Nas capas de revista, as personalidades são apresentadas como modelo de seres 

humanos que alcançaram o sucesso pessoal, profissional e financeiro, e que levam 

uma vida de prazeres e ostentação. 

 

 
Figura 6: o tenista Rafael Nadal para a revista Men’s Health espanhola, em Abril de 2011. 
Fonte: http://www.hoymujer.com/hombres/ellos-son-asi/Rafael-Nadal-Andres-Velencoso-

623487042011.html 
 

A mídia e a publicidade conseguem incutir uma visão de mundo em seus 

consumidores, modificando diversos aspectos da vida cotidiana. Cercadas por tantas 

imagens, essas pessoas passam a tratar seus corpos como objetos externos a elas 

mesmas, destinados exclusivamente aos cuidados estéticos e à ornamentação. 

 
 

Olhamos para nossos corpos procurando detectar o que falta para 
eles se transformarem em corpos idênticos ao corpo padrão, isto é, o 
corpo mostrado nas peças publicitárias: preocupamo-nos com a 
forma do corpo, com o seu design, assim como com a sua 
embalagem (roupas, calçados, etc.) (COELHO, 2003, p. 39). 
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De acordo com Santaella (2004), são as imagens da mídia e especialmente 

da publicidade que mais influenciam as experiências do corpo no cotidiano. “São 

elas que nos levam a imaginar, a diagramar, a fantasiar determinadas existências 

corporais, nas formas de sonhar e desejar que propõem” (SANTAELLA, 2004, p. 

126). Submetidas a uma exposição incisiva e eficiente dessas imagens, as pessoas 

são instigadas a moldar os seus corpos, com o objetivo de obter o modelo veiculado. 

Nessa busca, recorrem à prática de atividades físicas, dietas, cirurgias plásticas e ao 

uso de produtos cosméticos, ao mesmo tempo em que se prolifera o número de 

academias de ginástica e musculação, produtos para embelezamento e técnicas que 

prometem o rejuvenescimento eficaz e instantâneo. 

Foucault (1999) ressalta a existência de lugares de produção de “corpos 

dóceis” – ou seja, corpos subjugados aos códigos e normas sociais – entre os quais 

estão as escolas, fábricas e prisões, que funcionam por meio de práticas bem 

específicas de vigilância e punição. Seguindo essa lógica, Coelho (2003) afirma que 

as academias de ginástica se inserem na mesma categoria, visto que seus alunos 

são vigiados por instrutores e, quando não atingem os resultados esperados, 

punidos através de olhares e comentários reprovadores. Por vezes, a punição é 

aplicada pelos próprios alunos, que recorrem a regimes abusivos de emagrecimento 

e podem chegar a distúrbios alimentares mais graves, como a anorexia. 

Referindo-se aos corpos magros e esguios veiculados pela mídia, Gregolin 

(2007) afirma que a sua busca passa a ser mais que um objetivo estético, mas um 

compromisso ético: 

 
 

É uma espécie de grau zero do corpo, cuja minimalidade é 
apresentada como ideal; um corpo-mínimo associado, em inúmeros 
enunciados, com a saúde e a beleza e oferecido como objetivo a ser 
alcançado, como meta almejada estética e eticamente (GREGOLIN, 
2007, p. 19). 

 
 

Com efeito, estética e saúde caminham juntas nos discursos da mídia sobre o 

corpo. Corpos esculturais e bem torneados são apresentados não apenas como 

sinônimo de beleza, mas como ideais de bem-estar e qualidade de vida. 
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      Figura 7: Gisele Bündchen para a                       Figura 8: David Beckham para a 
         campanha Got Milk?, em 2001.                           campanha Got Milk?, em 2006. 
    Fonte: http://www.posh24.com/photo/         Fonte: http://www.insidesocal.com/tomhoffarth/ 
  389662/coolest_celebrity_got_milk_ads                 archives/2006/08/milking-it-for.html 
 

Em muitos casos, o uso de imagens torna-se insuficiente, fazendo-se 

necessária a indicação de receitas para alcançá-los. Em programas de televisão, 

colunas de revistas especializadas ou não, vê-se a inserção de listas com 

mandamentos e dicas para um “corpo saudável”, verdadeiras provações a serem 

superadas (SANTAELLA, 2004). 

No caso mais específico da publicidade, a receita para um corpo perfeito 

consiste na mera aquisição dos produtos anunciados. Nessa lógica, os corpos 

veiculados se transformam em mercadorias, construídas para seduzir e ser 

comercializadas. Hoff (2004, p. 13) afirma que  

 
 

No discurso econômico, o corpo-mercadoria recebe tratamento 
semelhante ao do produto: deve ser planejado e definido conforme 
princípios do marketing, ou seja, obedecendo às regras que emanam 
do mercado. Trata-se de um corpo que informa e representa a 
concepção mercadológica. 

 
 

Os consumidores compram não apenas o produto, mas um conjunto de 

promessas explícitas e implícitas de um corpo ideal. Por esse motivo, antes de 

serem expostos, os corpos precisam passar por um minucioso controle de 

qualidade, que se inicia desde a sua escolha, até a utilização de efeitos e técnicas 
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em programas de edição para retirar seus mínimos defeitos. Dessa forma, todos os 

corpos se parecem, encontram-se homogeneizados (SANTAELLA, 2004). 

 

 
Figura 9: Calvin Klein Jeans. Spring/Summer, 2004. 

Fonte: http://www.fashionadexplorer.com/l-calvin-klein--c-ad-campaign-jeans--s-2004ss 
 

Hoff (2004) verifica uma maior incidência do corpo feminino na mídia e 

publicidade, em detrimento do masculino. Tal fato consiste em uma marca das 

sociedades patriarcais, em que os homens detêm o poder e privilegiam o corpo 

feminino. Nessa perspectiva, portanto, o corpo masculino ainda é um objeto a ser 

desvendado. 

 
 

Pouco se falou e ainda pouco se fala dele na nossa cultura. As 
produções midiáticas atestam esse ocultamento. Fala-se do corpo de 
modo genérico -- a espécie, o homo sapiens - entretanto, o corpo 
masculino praticamente inexiste: parece não ter identidade ou não ter 
se constituído da forma como o feminino se fez (HOFF, 2004, p. 9).  

 
 

Ainda segundo Hoff (2004), também como resultado de uma cultura patriarcal, 

o corpo masculino apresenta-se a partir dos mesmos ângulos e enquadramentos 

que são dados ao corpo feminino: é o olhar masculino que recai sobre o próprio 

corpo masculino quando este é revelado. 
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3.3 Representações do corpo masculino 

 

Atualmente, tem-se verificado novos tratamentos ao modelo masculino 

veiculado pela mídia, e essas mudanças são reflexo de transformações na própria 

sociedade. A globalização promoveu a queda de barreiras entre os países, 

integrando o mundo cultural e economicamente. As diversas nações sofreram 

relativa perda em suas identidades culturais, tradições e referenciais, que serviam de 

modelo para as gerações. Segundo Ulson (1997, p. 76), 

 
 

Nossa sociedade ocidental atual difere das sociedades arcaicas, ou 
mesmo das de um passado relativamente recente, por uma série de 
características que facilitam ou dificultam o pleno desenvolvimento 
da masculinidade. [...] Com o assim chamado progresso científico 
houve uma ênfase no presente e no futuro com um crescente 
descaso pelo passado, pela tradição, pela religião.  

 
 

Nesse sentido, a figura do homem, a quem eram tradicionalmente atribuídos 

os papéis sociais de pai, marido e provedor, com a função de cuidar da esposa e 

dos filhos, está cada vez mais ausente, distante de casa, preocupado com questões 

concernentes ao trabalho e segregando os valores familiares a um segundo plano. 

No livro A dominação masculina, Bourdieu (2010) afirma que a dominação do 

homem nas diferentes esferas da sociedade permanece arraigada no inconsciente 

coletivo atual, sendo reproduzida por instituições como a Família, a Escola, a Igreja 

e o Estado e tendo suas raízes na História. É imprescindível destacar, no entanto, 

que a Contemporaneidade acrescenta novos elementos a esse paradigma.  

As lutas e reivindicações promovidas pelo gênero feminino a partir do século 

XX contribuíram para um abrandamento na desigualdade entre os gêneros e 

incitaram o desenvolvimento de outras facetas da masculinidade. Segundo 

Garboggini (2002, p. 143), “o homem da década de 1990 é o resultado de um 

processo de mudanças decorrentes dos avanços da mulher, entre outros fatores”. As 

conquistas femininas em favor de uma maior independência em relação ao homem 

e, em consequência, sua participação mais ativa no mercado de trabalho foram 

acompanhadas de uma mudança no gênero masculino, em quem despontaram 

valores até então ocultos, como delicadeza, sensibilidade e fragilidade. 
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Na mídia e publicidade, esses novos apelos e configurações são 

apresentados. Garboggini (2002) defende, no entanto, que se preservaram alguns 

aspectos do tradicional estereótipo masculino, como sua força e coragem. O homem 

veiculado tornou-se uma espécie de “príncipe encantado”, que mesmo sendo 

delicado e afetuoso, não perdeu sua tão estimada virilidade, o que reafirma seu 

estatuto de homem e o mantém como alvo das aspirações e anseios femininos. 

 

 
Figura 10: O Boticário. Dia dos Namorados, 2012. 

Fonte: http://www.minasmarca.com/web/index.php/2011/05/boticario-apresenta-campanha-
publicitaria-para-o-dia-dos-namorados/ 

 

O homem contemporâneo traz consigo, ainda, mudanças na forma de lidar 

com seu próprio corpo, assumindo interesses ligados à estética, beleza e higiene. O 

uso do termo “metrossexualidade” é cada vez mais recorrente no meio social, 

designando habitantes das grandes metrópoles que possuem uma preocupação 

exacerbada com sua aparência, tanto na forma de se vestir, como nos cuidados com 

o seu corpo. Como apontam Felerico e Hoff (2008), a mídia e a publicidade dão 

expressivo destaque a essa faceta da masculinidade. Se até a década de 1990 

apresentavam os homens em papéis sociais tradicionais, como os de provedor e 

marido, atualmente os apresentam desnudos, em posições sensuais e preocupados 

com sua estética corporal. 

Na publicidade, o corpo masculino recebe diferentes representações. 

Algumas reforçam o ideal de um corpo perfeito, através da inserção de modelos com 

corpos atléticos e dentro dos padrões de beleza. Exatamente nesses casos, 

observa-se uma atuação mais incisiva do marketing, que valendo-se de suas leis e 

princípios, transformam o corpo em verdadeira mercadoria. 
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Figura 11: Emporio Armani. Spring/Summer, 2012. 

Fonte: http://thefashionisto.com/tomas-skoloudik-strips-emporio-armanis-springsummer-
2012-underwear-campaign/ 

 

Esse corpo, apesar de receber enquadramentos semelhantes aos do corpo 

feminino – visto que ambos são representados sob a ótica masculina –, não possui 

um caráter desumanizado (CASCAIS e JANUÁRIO, 2012). Observa-se que grande 

parte das campanhas publicitárias confere à mulher uma abordagem meramente 

sexual, tomando-a como um corpo-objeto, construído para satisfazer as 

necessidades masculinas. O corpo masculino, por sua vez, não apresenta tais 

características, na medida em que é projetado e consumido pelo próprio homem. 

Nem sempre, no entanto, a publicidade apresenta imagens de corpos belos e 

saudáveis (FELERICO e HOFF, 2008). Em muitas campanhas, a estética corporal 

masculina apresentada foge ao comum da retórica publicitária.  

Analisando imagens do corpo masculino em campanhas de moda e 

perfumaria, Cascais e Januário (2012) as dividem em três principais categorias: o 

corpo-matéria, ou corpo musculoso, atlético, objeto de desejo; o corpo-patriarcal, 

atrelado a aspectos tradicionais, geralmente apresentado em posição de dominação 

em relação à mulher; e, por último, o corpo-contraste, onde estariam incluídas as 

imagens que mais se assemelham à realidade: corpos de baixa estatura, 

esqueléticos ou acima do peso ideal.  

 
 

Tais representações do corpo não-padrão sugerem uma identificação 
com a beleza quotidiana, mais próxima do real. [...] E é criada uma 
relação de intimidade e de representação. Se as normas são as 
imagens de corpos belos, tais marcas produzem transgressões na 
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criação publicitária, quando utilizam representações fora do padrão 
(CASCAIS e JANUÁRIO, 2012, p. 145). 

 
 

Frequentemente, a mensagem principal das campanhas que apresentam 

corpos-contraste é a de que, através da utilização dos produtos anunciados, o 

homem estará apto a alcançar seus objetivos – como atrair as mulheres, por 

exemplo –, ainda que não possua um corpo dentro dos padrões. Nessa perspectiva, 

o discurso publicitário se utiliza dos descontentamentos do consumidor em relação 

ao próprio corpo para persuadi-lo e estimular o consumo. 

 

 
Figura 12: Kaiser Bock, 2007. 

Fonte: http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/kaiser-bock-beer-kaizer-beer-2-10156855 
 

De acordo com Felerico e Hoff (2008, p. 9), as diferentes representações do 

corpo na mídia e publicidade 

 
 

Revelam um posicionamento de mercado que podemos denominar 
“bi-polar”, que enuncia, ao mesmo tempo, um algo e o seu oposto. 
Esse tipo de posicionamento enuncia a transgressão e a norma: o 
corpo da medida e o da desmedida. 
 
 

 Como estratégia de ampliação do mercado, o corpo no marketing e na 

publicidade está em constante reconfiguração, recebendo uma diversidade de 

imagens e representações (FELERICO e HOFF, 2008). Ao veicular diferentes 

estéticas corporais, a publicidade pode atingir diferentes públicos e, dessa forma, 

obter retorno financeiro mais expressivo, objetivo final da maioria dos processos 

publicitários. 
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4 O CORPO MASCULINO EM COMERCIAIS TELEVISIVOS DAS MARCAS AXE E 

REXONA 

 

 

4.1 Corpos enfermos e remediáveis: a estética corporal não-padrão 

 

O primeiro comercial televisivo a ser analisado neste capítulo é da linha de 

antitranspirantes Axe Seco3, da marca Axe. Primeiramente, faz-se necessária uma 

descrição de cada cena, procurando evidenciar-se a mensagem principal e o 

conceito criativo do comercial. As cenas apresentam ao espectador personagens 

masculinos em situação de acuamento e excitação perante mulheres, o que acaba 

causando a transpiração exagerada em suas axilas.  

Na primeira cena, dois personagens se encontram em um bar, aparentemente 

em uma situação de paquera; a personagem feminina está sorridente, enquanto o 

homem aparenta nervosismo; de repente, a camisa do personagem masculino torna-

se molhada na região das axilas, e a personagem feminina, irritada, retira-se do 

ambiente.  

Na cena seguinte, os personagens estão estudando em uma mesa de 

biblioteca; o jovem olha para a estudante à sua frente; ela, por sua vez, lança um 

olhar sobre ele, e num ato de sensualidade, faz uma bola com goma de mascar; o 

personagem, acuado, imediatamente tem uma transpiração excessiva em sua axila. 

Na próxima situação apresentada, que se passa em uma loja de discos, a 

personagem feminina saboreia um sorvete; ao avistar tal cena, o personagem 

masculino não resiste e tem, ali mesmo, uma inconveniente transpiração. 

Na penúltima cena, os personagens se encontram em uma espécie de 

lavanderia pública; a mulher, agachada, examina uma calcinha com as mãos, 

enquanto o homem presencia toda a cena; ele tem uma transpiração na axila, e a 

mulher, com uma expressão de receio, imediatamente retira-se do ambiente. 

Essa situação de constrangimento desaparece nas últimas cenas 

apresentadas; o personagem masculino aplica o antitranspirante Axe Seco sobre o 

corpo; nas próximas imagens, aparece acompanhado de uma jovem, e ambos 

aparentam tranquilidade e satisfação.  

                                                             
3 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=5PManZz9G2k>. Acesso em: 5 de abril 
de 2012 
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                  Figura 13                                  Figura 14                                 Figura 15 

   
                  Figura 16                                 Figura 17                                   Figura 18 

  
                                        Figura 19                                   Figura 20 

   
                Figura 21                                  Figura 22                                   Figura 23 

  
                                        Figura 24                                     Figura 25 

 

As cenas são acompanhadas por um texto dramático e angustiante. Ouve-se 

uma voz masculina, que profere: “Muitos homens sofrem de um pequeno problema: 

a transpiração precoce. Pode ser por nervosismo, insegurança, é algo que eles não 

podem controlar. Então, perdem não só a confiança, mas principalmente as 

mulheres. Nova linha de antitranspirantes Axe. A transpiração precoce pode ser 

controlada. Para mais proteção, siga o prata”. A trilha sonora inserida no comercial é 

lenta, composta basicamente ao piano e, em consonância com o texto apresentado, 

possui uma melodia triste e penosa. 

Antes de serem explicitados os efeitos de sentido que se inscrevem no 

comercial em relação aos homens e sua estética corporal, é imprescindível destacar, 

novamente, que o discurso publicitário, a serviço do capitalismo e de uma sociedade 
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de consumo, está pautado na venda de produtos, serviços ou ideias, o que se torna 

evidente em todas as campanhas e peças publicitárias. Como afirma Gastaldo 

(2005, pág. 62), “os anúncios são produzidos para vender mercadorias – e é para 

isso que os publicitários são por vezes muito bem pagos. [...] A publicidade ousa 

tudo, exceto perder posições no mercado por um anúncio equivocado”. Pode-se 

afirmar, portanto, que na formação discursiva da publicidade e do Capitalismo, os 

seus enunciados sempre se pautarão em incentivar o consumo, ainda que de forma 

implícita. 

Aliada ao discurso da compra e venda de produtos, assinala-se, na 

publicidade e Capitalismo, a presença de discursos outros – ou interdiscursos –, que 

existem para validar e legitimar o discurso principal. Assim, os enunciados em favor 

da beleza e da estética corporal, por exemplo, constituiriam um interdiscurso, tendo 

como objetivo instigar o consumo de bens tangíveis e simbólicos.  

O comercial do produto Axe Seco traz consigo uma memória discursiva. 

Atualmente, a mídia é persistente em abordar o problema da ejaculação precoce, 

que segundo os médicos especializados, consiste em uma disfunção sexual 

masculina, motivada pelo nervosismo, ansiedade e até mesmo por uma excitação 

rápida e exagerada, precipitando o fim da relação sexual. 

É válido reafirmar que o discurso da Medicina, alicerçado nos avanços e 

conhecimentos conquistados a partir do século XX, é responsável por incitar à total 

exclusão da doença e da enfermidade. Em uma época em que as pessoas se 

utilizam dos avanços médicos para fins meramente estéticos e de beleza, ter um 

corpo sadio é mais que uma opção, é uma premissa obrigatória. Trata-se de uma 

missão árdua e quase impossível, uma vez que os tratamentos e cirurgias estéticas 

para embelezamento comumente apresentam efeitos colaterais, interferindo no 

funcionamento normal do corpo. Como afirma o Garcia (2005, p. 27),  

 
 

Os medicamentos inibidores de apetite, indicados pelos médicos e 
pelas clínicas de tratamento de beleza, além de variados, são muitos 
e somam-se aos psicotrópicos (antidepressivos, estimulantes, 
tranquilizantes). [...] Mas caso essas drogas ingeridas e injetadas no 
corpo não obtenham resultados adequados, elas provocam 
diferentes reações fisiológicas tanto de disfunções neurológicas, 
impotência sexual, quanto desagradáveis efeitos colaterais. 
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Mesmo com a proliferação e o uso massivo de medicamentos para preservar 

a beleza, a saúde do corpo deve ser mantida em perfeito estado. O corpo não pode 

ter problemas sexuais, tais como a impotência – ou disfunção erétil, sanada através 

de tratamentos psicológicos e de remédios como o Viagra – e a ejaculação precoce. 

O homem que procura a ajuda de um médico especializado está cuidando não 

apenas da saúde de seu corpo, mas da relação com sua parceira, dando-lhe o 

direito de ter uma vida sexual plena e satisfatória. 

Em diversos enunciados que circulam na mídia, percebe-se a clara rejeição à 

ejaculação precoce e a outros males sexuais. O homem que possui tais problemas, 

mesmo tendo à sua disposição o apoio da Medicina, não cuida devidamente do seu 

corpo e, por isso mesmo, ignora sua parceira e suas necessidades. Esse homem, 

então, passa a ser ridicularizado, motivo de piada, é considerado fraco e impotente. 

Segundo Cascais e Januário (2012, p. 144), “ocorreram mudanças inegáveis no 

universo masculino, o que, no entanto, não significa excluir os valores normalizados 

presentes na sociedade provenientes de uma longa história falocrática”. Isso 

significa dizer que a virilidade masculina ainda é valorizada, e o homem que não a 

exerce é frequentemente alvo de críticas; seu corpo deve ser potente e infalível. 

No comercial do Axe Seco, o problema da ejaculação precoce é transformado 

em “transpiração precoce”.  A transpiração nas axilas é considerada normal na 

dinâmica do corpo humano, motivada, muitas vezes, pelo calor ou pelo uso de 

roupas apertadas. No comercial, entretanto, ela é causada não pelo calor, mas pela 

presença feminina: mulheres bonitas e atraentes possuem o poder de intimidar os 

homens, que, demonstrando exacerbada excitação, nervosismo e acuamento, 

sofrem uma inesperada transpiração em suas axilas. A sudorese aparece aqui como 

um problema motivado pelas mesmas causas da ejaculação precoce. 

Nesse tipo de relação entre homens e mulheres, registram-se ecos, ainda, 

das mudanças e evoluções ocorridas no tocante às questões de gênero. Ao 

conquistarem sua independência e participação mais ativa no mercado de trabalho, 

as mulheres se tornaram também mais seguras e autoconfiantes, o que teria gerado, 

por consequência, uma possível insegurança e intimidação no gênero masculino. 

Na última situação apresentada pelo comercial, aparece em cena um jovem 

seminu, aplicando o produto Axe Seco sobre o corpo. Com toda a região do tórax, 

barriga e membros superiores do jovem à mostra, evidencia-se uma estética 

corporal magra, fora dos padrões frequentemente enaltecidos pela mídia. No 
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próximo ato, ele está acompanhado de uma personagem feminina, que esboçando 

um sorriso discreto, aparenta estar completamente à vontade e satisfeita. Nenhuma 

barreira agora poderá atrapalhar a aproximação e relacionamento do casal, pois o 

problema da transpiração foi sanado pelo Axe Seco, um verdadeiro remédio. 

De fato, a peça publicitária remete a comercias televisivos de marcas de 

remédio. Tais comerciais costumam apresentar em seus roteiros uma fórmula bem 

conhecida: expõe-se um problema motivado por causas diversas e, ao final, é 

mostrada a sua solução, na forma de um medicamento brilhante, imponente e 

vistoso. Alguns comerciais desse tipo de produto obtiveram grande sucesso e são 

sempre relembrados pelos telespectadores brasileiros, como os das marcas Gelol, 

Merthiolate, Vick Vaporub, dentre outras. 

O texto do comercial do Axe Seco é proferido por voz masculina, grave e 

arrastada, e se assemelha à voz de um médico, que explica os males de uma 

doença. A música de fundo, por ser lenta e baseada no piano – uma voz masculina 

aparece ao final –, colabora para construir a atmosfera de angústia, drama e 

inquietação que o problema da transpiração pode causar em vários homens.  

É interessante constatar que todos os personagens masculinos inseridos no 

comercial apresentam uma estética corporal bem diferente do corpo masculino 

considerado ideal pelo discurso midiático – o corpo musculoso e atlético. A 

onipresença do corpo da “desmedida” (FELERICO e HOFF, 2008), aliada ao texto 

veiculado – “muitos homens sofrem de um pequeno problema: a transpiração 

precoce” –, produz, ainda, um importante efeito de sentido. O comercial estaria 

atribuindo o problema da transpiração exclusivamente aos homens que possuem a 

estética corporal não-padrão: para a publicidade, o corpo forte e bem definido é um 

corpo sadio, enquanto as estéticas subalternas constituem corpos doentes, 

enfermos e que precisam ser remediados.  

As situações surreais e fantasiosas que são apresentadas, aliadas à atuação 

dramática dos personagens, agregam um clima cômico e engraçado ao comercial. 

Assim, o que se vê é a ridicularização dos corpos desmedidos, a jocosidade 

construída sobre seu infortúnio e desgraça. 

É ingênuo e leviano acreditar que a publicidade apresenta corpos não-padrão 

para dar voz e oportunidade à diversidade e a tipos excluídos. O discurso publicitário 

está preocupado com questões antes econômicas e de mercado do que sociais. 

Segundo Felerico e Hoff (2008, p. 9), 
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Representações de corpo que seguem essa tendência podem 
funcionar como um novo apelo na retórica publicitária, uma espécie 
de argumento de recusa à publicidade: quando os consumidores não 
mais se identificam com as estéticas corporais da beleza, a 
publicidade transforma a frustração com o consumo em mola 
propulsora para o consumo. 

 
 

Todos os corpos inseridos nas peças publicitárias, independentemente de 

seus contornos estéticos e dos investimentos que eles recebem, representam o 

aquecimento da economia capitalista, contribuindo para o aumento dos índices de 

venda de produtos, serviços ou ideias. 

 

4.2 O corpo másculo e varonil do trabalhador braçal  

 

O próximo comercial a ser analisado é do antitranspirante Axe 20124, também 

da marca Axe. Diferentemente do comercial do Axe Seco, que tem como 

protagonistas cinco personagens, neste comercial tem-se apenas um personagem 

principal. O tratamento dado a esse protagonista e os significados que emanam de 

seu corpo também se diferenciam em relação aos do primeiro comercial. 

As imagens se iniciam com uma situação de pânico e caos; vê-se uma 

poltrona coberta por fogo e expelindo fumaça no meio de uma rua; o personagem 

principal aparece, então, dirigindo seu carro, de onde avista algumas pessoas – 

possivelmente uma família – que se apressam em guardar objetos em um carro e 

entrar nele; na cena seguinte, o personagem, que está de pé ao lado de seu carro, 

observa um grande bando de pássaros que sobrevoa o céu.  

Após as imagens de aflição, que aparentemente antecipam uma grande 

catástrofe, o protagonista se apressa em prover um meio de salvação: faz um 

desenho sobre papel, maneja grandes caibros de madeira, utiliza-se de ferramentas 

de trabalho como perfurador, martelo e serrote; durante a noite, com o auxílio dos 

faróis acessos do carro, se esforça para cortar pedaços de madeira; com o dia já 

claro, a imagem imponente de uma arca se materializa.  

O homem realiza uma última inspeção na grande embarcação que acabou de 

construir, inserindo cortinas nas janelas e varrendo o chão; posicionado na parte 
                                                             
4 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=vzmZNdR6qrs>. Acesso em: 5 de abril 
de 2012. 
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superior da arca, com um frasco do produto Axe 2012 na mão e o tórax e barriga à 

mostra, aplica o produto sobre o corpo; o final surpreende quando um grande 

número de mulheres – altas, atraentes e de boa aparência – aparece caminhando 

em direção à arca; o personagem, ainda do alto de sua obra, observa tal 

aproximação com expressão de regozijo e satisfação. 

 

   
                Figura 26                                   Figura 27                                 Figura 28  

   
                Figura 29                                   Figura 30                                  Figura 31 

   
                Figura 32                                   Figura 33                                  Figura 34 

   
                Figura 35                                    Figura 36                                 Figura 37 

   
                Figura 38                                   Figura 39                                  Figura 40 
 

O texto verbal inserido no comercial é curto, se comparado à quantidade de 

imagens: “O fim do mundo está próximo; aproveite agora ou nunca mais; novo Axe 

2012, o último Axe; use perfume para o corpo e antitranspirante para as axilas”. O 

texto é proferido por voz masculina e grave; dessa vez, se assemelha à narração de 

um trailer de filme cinematográfico, procurando construir um clima de suspense e 

instigando a apreensão do espectador. A música de fundo é mais rápida que a do 

comercial anterior e contém outros elementos, como bateria e vocais em inglês; 

apesar da rapidez, trata-se de uma trilha calma e leve, servindo para dar mais 

velocidade à transição de imagens. 
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É importante destacar, inicialmente, a memória trazida pelo comercial. 

Percebe-se, aqui, uma clara referência à história da “arca de Noé”, presente no livro 

Gênesis, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. De acordo com a história bíblica5, 

Deus, insatisfeito com a perversidade humana, decidiu destruir o mundo com um 

grande dilúvio e poupar apenas Noé, o único homem justo de sua geração; a mando 

de Deus, o homem construiu uma arca para salvar a si mesmo, sua família e um 

casal de cada espécie de animais. No comercial do Axe Seco, o protagonista se 

apresenta como um Noé contemporâneo, que possui carro, utiliza-se de ferramentas 

arrojadas para erguer sua arca, e a constrói para salvar não os animais, mas as 

mulheres.  

O nome do produto, “Axe 2012”, faz alusão à profecia – amplamente 

divulgada pela mídia e absorvida pelo imaginário popular – de que o mundo se 

acabaria no ano de 2012, uma crença advinda da Civilização Maia6. Nesse sentido, 

o comercial foi arquitetado de maneira a unir a ideia do iminente fim do mundo à 

história bíblica do dilúvio. Dois enunciados, oriundos de épocas diferentes, que se 

atrelam para produzir sentido na formação discursiva da publicidade. 

Durante todo o comercial, e especialmente na cena em que o protagonista 

aplica o produto sobre o corpo, verifica-se que ele possui uma estética corporal que 

não costuma ser sumariamente inferiorizada pelo discurso publicitário, tampouco 

amplamente glorificada: trata-se do corpo intermediário, situado entre o hegemônico 

– atlético e musculoso – e o corpo demasiadamente magro. Os elementos que 

compõem o seu corpo revelam, também, certo conservadorismo; os cabelos grandes 

e ondulados e a barba por fazer, além de remeterem à aparência dos velhos 

personagens bíblicos, evidenciam uma relativa despreocupação com questões 

ligadas à estética e à aparência.  

Apesar de não constituir-se como corpo padrão, o corpo do protagonista é 

vigoroso e potente, características que obrigatoriamente devem compor o corpo 

masculino. Como afirma Sabat (2005, p. 102), “apesar de novas formas de 

masculinidade estarem ganhando cada vez mais espaços sociais, a ideia do homem 

como sujeito naturalmente forte e dominante continua muito presente”. Tem-se, no 

comercial, um corpo que trabalha dia e noite de forma incansável, que domina a 
                                                             
5 Disponível em: <http://www.espiritualismo.hostmach.com.br/passagens_da_biblia.htm>. 
Acesso em: 4 de setembro de 2012. 
6 Disponível em: http://www.espiritualismo.hostmach.com.br/maias.htm. Acesso em: 4 de 
setembro de 2012. 

http://www.espiritualismo.hostmach.com.br/passagens_da_biblia.htm
http://www.espiritualismo.hostmach.com.br/maias.htm
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natureza, dando-lhe o formato que deseja, exercendo seu poder e criatividade. Um 

corpo que controla as ferramentas e tecnologias, esbanjando virilidade e 

masculinidade. 

Este corpo evoca, ainda, o corpo do operário da Primeira Revolução 

Industrial. Ao abordar o corpo do operário do século XIX, Corbin (2008) o toma como 

exaurido, cheio de mazelas e sofrimento; no imaginário social da época, no entanto, 

era visto como um corpo forte, visceral, que trabalhava pesadamente com dedicação 

e obediência. No comercial, tem-se as marcas desse corpo imaginado: trata-se de 

um corpo heróico, que exprime as características de força e virilidade do operário.  

Apesar de demonstrar-se preocupado com o possível dilúvio, o trabalhador do 

comercial mantém um corpo contido e uma expressão facial serena durante todas as 

cenas, o que é acompanhado pela leveza da trilha sonora; assim como o corpo do 

operário da Revolução, seu corpo é seguro e disciplinado. Por outro lado, se ao 

corpo do operário não eram atribuídos significados de inteligência e cultura, o corpo 

do comercial não somente se dedica ao trabalho braçal, como também pensa, 

desenha e arquiteta todo o projeto da arca; é um corpo que exerce sua força bruta e, 

acima de tudo, sua esperteza e intelectualidade. 

Na mídia, diversos enunciados ajudam a corroborar a importância do trabalho, 

não somente como elemento propulsor do desenvolvimento econômico e social, mas 

como meio de crescimento moral e espiritual dos indivíduos em particular. Ciavatta 

(2005, p. 2) afirma que essa noção é proveniente de diferentes vertentes, e que 

“uma dessas vertentes tem origem no pensamento religioso, segundo o qual o 

trabalho dignifica, valoriza e enobrece o homem, ao mesmo tempo em que disciplina 

o corpo e eleva o espírito”. 

Quanto à configuração estética do corpo do trabalhador, pode-se afirmar que 

ela se molda naturalmente, e que nem sempre é idêntica ao corpo proveniente das 

academias de ginástica e musculação. Para Zancha (2003, p. 2), os corpos de 

academia 

 
 

São corpos diferentes do corpo do trabalhador braçal (pertencente à 
categoria dos trabalhadores manuais), construído através das 
exigências do trabalho, sem preocupações com a simetria corporal e 
na maioria das vezes sem o mesmo senso estético vigente. A 
conformação do seu corpo não foi planejada, foi imposta pelo 
trabalho. Seu corpo não busca seduzir, mas sim produzir. 
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Apesar de não agregar todas as características de um corpo perfeito, o corpo 

do trabalhador é másculo, robusto e varonil, e por esse motivo, constitui-se como 

motivo das aspirações femininas. No comercial, não existem barreiras que separam 

o corpo do protagonista e as mulheres – como no comercial do Axe Seco. O 

antitranspirante aparece, então, não para solucionar determinado problema, mas 

como potencializador do poder de atração desse corpo, o que se reflete na comoção 

de um grande conglomerado de mulheres. Bourdieu (2010, p.55) aponta que  

 
 

As mulheres só podem aí ser vistas como objetos, ou melhor, como 
símbolos cujo sentido se constitui fora delas e cuja função é 
contribuir para a perpetuação ou o aumento do capital simbólico em 
poder dos homens.  

 
 

De fato, a recompensa que o comercial confere ao corpo do trabalhador pela 

utilização do produto e, principalmente, por reunir aspectos essenciais da 

masculinidade, é a conquista hiperbólica e massiva de mulheres, vistas aqui como 

meros objetos para o consumo masculino. 

 

4.3 Vergonha e desespero em público: o retorno do corpo transgressor 

 

No comercial do antitranspirante Rexona Men7, da marca Rexona, novamente 

é apresentada uma estética de corpo subalterna. Nas cenas, o protagonista é 

submetido a grande embaraço e constrangimento, mais uma vez devido à 

transpiração na região das axilas. Tendo sua camisa repetidamente molhada por 

suor, resultado da transpiração, ele é obrigado a roubar a camisa de outros homens 

que avista pela rua. 

Logo nas primeiras imagens, o personagem aparece com a camisa molhada 

de suor, levantando as mãos para cima em sinal de desagrado. Ao avistar outro 

homem distraído na rua, leva-o à força para um local mais discreto e depois 

ressurge vestindo sua camisa. 

Já dentro de um táxi, o personagem novamente tem uma transpiração; do 

banco traseiro, puxa a camiseta do taxista e se apressa em se retirar do carro. Em 

                                                             
7Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=H3fYyymJjqg>. Acesso em: 5 de abril de 
2012. 
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outra situação, retira o uniforme de trabalho de um vendedor de cachorros-quentes 

e, logo depois, usando o uniforme, aparece falando para algumas pessoas em uma 

sala de reunião – provavelmente seu local de trabalho.  

Nas situações posteriores, ele assalta mais um homem na rua e pendura-se 

na sacada de um apartamento, tentando roubar uma camisa. Dentro de um ônibus, 

investe contra uma pessoa que caminha pelo veículo com fantasia de cachorro; em 

seguida, em frente a um estacionamento, aparece vestindo a mesma fantasia. 

Na cena seguinte, ele está sem camisa, aplicando o antitranspirante Rexona 

Men sobre o corpo, tendo como fundo uma voz que afirma: “nenhum outro 

antitranspirante te dá mais proteção que Rexona Men. Rexona, a marca número um 

em antitranspirantes”. Na última situação apresentada, o personagem, que acabou 

de utilizar o produto, é repentinamente abordado por outro homem na rua. 

 

   
                 Figura 41                                 Figura 42                                   Figura 43 

    
                 Figura 44                                 Figura 45                                    Figura 46 

    
                 Figura 47                                  Figura 48                                   Figura 49 

   
                Figura 50                                   Figura 51                                    Figura 52 
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                                         Figura 53                                    Figura 54 
 

As imagens apresentadas no comercial possuem transição rápida, para 

emprestar maior velocidade e transmitir efeito de ação às cenas, em conformidade 

com as situações vivenciadas pelo personagem. Apesar dos traços de ação, uma 

atmosfera de humor e comédia é construída pela trilha sonora empregada: ouve-se, 

aqui, uma voz masculina que emite sons imprecisos e jocosos. A partir do texto e 

das imagens apresentadas, pode-se fazer importantes inferências. 

Considerando-se o enredo principal da história, tem-se um protagonista que 

incorpora as características de um anti-herói. Na tentativa de livrar-se de seu 

problema, ele comete atos desonestos e indecentes. Agindo com imprudência e 

imediatismo, ele infringe as leis morais e de conduta ao roubar camisas alheias. 

O corpo da protagonista é apresentado como um corpo em desespero, que se 

julga culpado e, por esse motivo, procura disfarçar sua vergonha e esconder sua 

mácula a qualquer custo. No livro O Corpo Educado, Louro (2000) defende que, 

apesar da evidente exposição da sexualidade na mídia e de uma maior liberdade 

sexual na sociedade ocidental, o corpo sexuado ainda é alvo de repressões, 

resquícios de um longo processo histórico e de uma moralidade que permanece em 

voga. 

 
 

Redobra-se ou renova-se a vigilância sobre a sexualidade. [...] As 
perguntas, as fantasias, as dúvidas e a experimentação do prazer 
são remetidas ao segredo e ao privado. Através de múltiplas 
estratégias de disciplinamento, aprendemos a vergonha e a culpa; 
experimentamos a censura e o controle (LOURO, 2000, p. 21). 
 
 

Assim como o corpo sexuado deve ocultar suas vontades e prazeres, o corpo 

enfermo deve esconder sua mazela, afastando-a do espaço público; como 

demonstração de bom comportamento e civilização, deve restringi-la à intimidade do 

âmbito privado. 

Na cena em que aplica em si o antitranspirante, o protagonista torna explícita 

sua estética corporal flácida, não definida, de aparência pouco atraente – atributos 
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corporais que também compõem a figura de um anti-herói. A mídia frequentemente 

insere esse tipo de corpo em situações de risco e perigo, quase sempre envoltas por 

uma atmosfera cômica e irreverente. Reserva-se o personagem imbatível, apto a 

transpor todos os desafios e barreiras impostas, ao corpo de atributos atléticos e 

musculosos. Gabrielli e Hoff (2007, p. 9) observam que os corpos inseridos nas 

mensagens midiáticas que tematizam o esporte, por exemplo, são “espetaculares, 

glamorosos, muito diferentes dos corpos híbridos “normais” que observamos na 

sociedade brasileira”.  

As imagens apresentadas no comercial do Rexona Men materializam um 

discurso que persiste em ridicularizar o corpo não-padrão. Ao assaltar as vestes do 

taxista, o personagem é ridicularizado ao ter de usar uma camisa frouxa e folgada; 

um corpo que, na incumbência de esconder sua doença, utiliza-se de vestimentas 

que claramente não se encaixam em seus contornos. Ao participar de uma reunião 

vestindo uniforme de vendedor de cachorros-quentes, provavelmente causa 

desaprovação e estranhamento nos colegas de trabalho.  

Em outro momento da peça publicitária, o personagem se pendura na sacada 

de um apartamento na tentativa de roubar uma camisa, enquanto uma mulher luta 

insistentemente para recuperá-la; é o escárnio ao ar livre, na rua, à luz do dia e aos 

olhos de todos os transeuntes. Na cena mais emblemática, em que ele é submetido 

ao ápice da ridicularização, não lhe resta outra alternativa senão vestir-se de 

cachorro. Tudo aqui é válido para esconder o corpo subversivo e transgressor. 

Portadora de um discurso que materializa a ideologia capitalista, a publicidade 

aqui reafirma que esse corpo precisa ser ocultado e remediado, apresentando o 

produto Rexona Men como a única solução para o problema do personagem. Mais 

uma vez, indica-se a cura para a enfermidade e toda a conjuntura de vergonha e 

desonra a ela atrelada.  

No entanto, ao contrário do comercial do Axe Seco, que se encerra em 

circunstâncias de felicidade e satisfação para um dos personagens, o comercial do 

Rexona Men não interrompe sua abordagem satírica e mordaz. O protagonista é 

ridicularizado até a cena final, quando, mesmo tendo utilizado o antitranspirante 

Rexona Men, é atacado por outro homem – que possivelmente não utiliza o produto 

e sofre com o mesmo problema da sudorese excessiva. O comercial insiste, assim, 

na comédia e escárnio do personagem principal, que se encontra permanentemente 
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em apuros. Para o corpo culpado, doente e subalterno, não há mais espaço para 

redenção. 

 

4.4 O corpo saudável, vigoroso e imbatível do agente secreto 

 

No último comercial desta análise, também do antitranspirante Rexona Men8, 

da marca Rexona, o protagonista mais uma vez é inserido em situações de ação, 

perigo e aventura. No entanto, além de ser bem-sucedido em sua missão, ele 

apresenta uma estética corporal que evidencia o corpo hegemônico, glorificado pelo 

discurso midiático. 

Em um quarto de hotel, o personagem passa no rosto um produto para 

remediar um pequeno ferimento e aplica em uma das axilas o antitranspirante 

Rexona Men; repentinamente, é surpreendido por dois homens que invadem seu 

quarto através da janela; ele, então, se apressa em fugir pela porta da sala. 

Nos corredores do hotel, o personagem escala seu corpo em duas paredes 

opostas, sustentado por suas mãos e pés; ao avistá-lo, seus perseguidores decidem 

segui-lo, reproduzindo a mesma técnica corporal; inicia-se, aí, um grande combate. 

Lançando um grande lustre posicionado no teto sobre um de seus inimigos, o 

herói derruba-o no chão; no entanto, é abordado por outro vilão de traços orientais; 

sofrendo um golpe traiçoeiro, perde a sustentação do corpo e acaba posicionando-

se alguns centímetros abaixo de seus algozes. 

Para a felicidade e alívio do herói, o elevador abre a porta no mesmo andar 

em que ocorre a batalha; ele, então, adentra o elevador rapidamente, esboçando um 

sorriso de triunfo; no elevador, checa o efeito de seu antitranspirante e faz os últimos 

ajustes no visual; ao sair, depara-se com um grande salão repleto de pessoas, onde 

uma mulher bonita e elegante lança-lhe um olhar de admiração. 

  

   
                 Figura 55                                  Figura 56                                    Figura 57 

                                                             
8 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Ky8bA6duGu4>. Acesso em: 5 de abril 
de 2012. 
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                 Figura 58                                   Figura 59                                 Figura 60 

   
                Figura 61                                   Figura 62                                  Figura 63 

   
                Figura 64                                   Figura 65                                  Figura 65 

   
                Figura 66                                   Figura 67                                   Figura 68 

  
                                          Figura 69                                   Figura 70 
 

 Em conformidade com a intensidade e energia das imagens, o texto é 

coerente em afirmar: “Até nos momentos mais intensos, Rexona Men te protege 

mais que outros, mesmo após quarenta e oito horas. Rexona Men, a proteção 

duradoura que não te abandona”. 

A grande quantidade de imagens e sua rápida transição, assim como o 

contexto que cerca o protagonista – o local onde se passa a história, o tipo de 

situação vivenciado, a postura de todos os personagens – colaboram para criar um 

clima de ação e aventura e a inscrever uma memória discursiva no comercial. A 

peça publicitária remete a grandes filmes de ação cinematográficos, que envolvem 

agentes secretos heróicos, espionagem e investigação, e que foram consagrados 

mundialmente. A trilha sonora empregada também faz referência direta a tal estilo de 

produção cultural. 
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Se no comercial do Axe 2012 a aparência corporal do personagem revela 

aspectos importantes de sua personalidade, no comercial do Rexona Men podem 

ser realizadas observações de mesma ordem. Segundo Santaella (2004, p. 126), os 

itens e técnicas de composição da carne “perfazem toda uma maquinação do ser. 

[...] Aí não há separação, portanto, entre a configuração externa do corpo e a 

imagem interna do eu”. Os atributos físicos, as roupas e mesmo o comportamento 

do corpo do protagonista compõem uma textualidade corporal que evidencia a sua 

subjetividade e materializa discursos. Vê-se, aqui, um personagem bem vestido, com 

o terno e o cabelo irretocáveis; preocupado com seu ferimento, ele utiliza uma 

espécie de pomada, e aplica também o antitranspirante, que lhe proporcionará mais 

proteção e excluirá qualquer possibilidade de odores indesejáveis; é um corpo 

elegante e moderno, cujas propriedades se relacionam às novas configurações da 

masculinidade. 

 
 

A situação de estudar hoje a masculinidade requer a absorção de 
novas produções de saberes, que se apropriam da própria 
(des)construção de discurso e instauram uma nova/outra ordem de 
domínios enunciativos. [...] Mesmo que seja por pouco tempo, por 
modismo ou pela ausência de melhores condições, a precária 
imagem do masculino passa a requerer um “novo/outro” status 
(GARCIA, 2005, p. 107-108).  

 
 

O homem do comercial do Rexona Men incorpora traços da 

metrossexualidade, demonstrando preocupação com seu cheiro e aparência, 

utilizando produtos não somente para remediar determinado problema – no caso da 

pomada –, mas principalmente para preveni-lo – no que concerne ao 

antitranspirante. É o homem urbano, de classe média ou alta, cada vez mais 

disposto a cuidar do corpo e, ao mesmo tempo, seguro de sua masculinidade e 

virilidade. 

Especialmente na cena em que o herói aplica o antitranspirante, observa-se 

seu braço forte e bem delineado, congruente a uma estética que remete às 

representações do corpo na arte do Renascimento, um corpo que apresentava 

ênfase em suas proporções e em sua beleza escultural (ARASSE, 2008). De fato, a 

imagem corporal apresentada no comercial simboliza o corpo modelo, o corpo que 

reúne todas as características comumente enaltecidas pelos enunciados e o 

discurso da mídia. “O padrão de beleza imposto pela cultura midiática globalizada 
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inscreve as propriedades fetichistas de um corpo imagético, pontualmente erótico, 

sensual, saudável, desejante” (GARCIA, 2005, p. 105). O personagem é 

transformado, assim, em um verdadeiro “James Bond”, o “agente 007”, que além de 

estar inserido em uma trama de fuga e espionagem, revela-se forte, musculoso, 

atraente e vaidoso. 

O entrelaçamento entre o discurso publicitário e o discurso do cinema torna-

se explícito no comercial. Os roteiros cinematográficos, mais especificamente os de 

filmes de ação, comumente apresentam heróis imbatíveis, que exibindo boa 

aparência, conseguem superar as adversidades e alcançar êxito em sua missão. A 

publicidade com frequência se apropria de enunciados desta natureza para inseri-los 

em campanhas voltadas ao público masculino, acreditando que os mesmos refletem 

as expectativas e os valores de força e coragem almejados por seus espectadores. 

Ao personagem do comercial do Rexona Men é conferido, ainda, aspectos de 

um corpo indestrutível, inabalável, capaz de superar as situações mais difíceis e 

improváveis. Um corpo que realiza grandes façanhas – como escalar paredes –, 

tendo como finalidade fugir de seus perseguidores. Assemelha-se ao corpo do 

esportista, que, para alcançar a vitória, deve atender a determinados critérios: “força, 

determinismo, disciplina e talento são fatores corporais/ comportamentais concretos 

que auxiliam na disposição dos resultados desportivos” (GARCIA, 2005, p. 89). 

Atlético e competitivo, o corpo do herói revela, além de sua força bruta e 

muscular, uma exímia inteligência e sagacidade, funcionando como uma verdadeira 

máquina, programada para operar. Trata-se de um corpo hábil e poderoso, que 

possui a capacidade de escapar de vários outros corpos que o perseguem, todos 

exibindo agilidade e potência similares. 

Santaella (2004) expõe a noção de “corpo exorbitante”, um corpo 

praticamente inumano, de proporções imponentes, modificado digitalmente e 

favorecido pelas distorções que os atuais programas de computadores possibilitam. 

“O corpo que exorbita é o corpo espetacular das imagens das mídias; o corpo que 

prolifera na multiplicação desmesurada de imagens fotográficas e nos 

desdobramentos virtuais favorecidos pelas novas tecnologias” (SANTAELLA, 2004, 

p. 128). 

Da mesma forma, os efeitos tecnológicos empregados no comercial do 

Rexona Men, se não atuam para aumentar a aparência física do personagem, 

contribuem para lhe dar força e vigor exacerbados, como nas cenas de sua surreal e 
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magnificente escalada pelas paredes. É um corpo transfigurado, aperfeiçoado e 

ultrapotente. 

Em seu jogo verbal e imagético, além de fixar uma promessa mais explícita – 

de que o antitranspirante Rexona Men não abandonará o consumidor e prevenirá 

sua transpiração –, o comercial compreende promessas implícitas de um corpo 

ideal. A mensagem decodificada abaixo da superfície visível é a de que, através da 

utilização do produto anunciado, o homem estará apto a ter o mesmo desempenho 

do personagem, seu espírito de competitividade, sua vitalidade, força e ousadia, 

além de sua estética corporal, incluindo toda a textualidade a ela agregada. Dessa 

forma, a utilização do produto traria não apenas a prevenção da transpiração, mas 

conferiria a seu consumidor uma série de atributos convenientes e benéficos ao 

corpo. Por trás das cortinas do espetáculo, uma mensagem latente, dissimulada e 

sorrateira, que atinge o público-alvo de forma silenciosa. 

Ao contrário do comercial analisado anteriormente, o protagonista deste 

comercial encerra sua batalha vitorioso, escapando de seus inimigos pelo elevador. 

Nas últimas cenas, chega a uma festa com o visual ainda impecável, despertando o 

interesse de uma mulher. Trata-se de mais um enunciado midiático que valoriza e 

privilegia o corpo forte e saudável, agraciado aqui com a atenção do gênero feminino 

– a melhor das recompensas que um homem poderia obter. 

 Este corpo reconhecido e legitimado não utiliza o antitranspirante para 

solucionar problemas ou para potencializar seu poder de sedução; transbordando 

sensatez e esperteza, ele é consciente de sua capacidade de atrair mulheres e 

utiliza o produto tão somente como forma de prevenção. Submetido a situações de 

luta e combate, é um corpo que não sua, não transpira, é completamente ausente de 

máculas ou defeitos. É o espetáculo do corpo na mídia representado por um 

verdadeiro espetáculo de corpo, em uma demonstração de plena destreza, 

desenvoltura e soberania. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sujeito a diferentes investimentos e apropriações durante a História, 

atualmente o corpo tem sua maior forma de expressão nas representações da mídia 

e publicidade, que por sua vez, tem o transformado em um verdadeiro espetáculo. 

É indiscutível que o discurso midiático frequentemente privilegia os corpos 

masculinos de contornos atléticos e musculosos, que, onipresentes em diversas 

mensagens midiáticas e campanhas publicitárias, apresentam-se, por vezes, 

completamente desvelados e despidos. Ao analisar discursivamente comerciais 

televisivos das marcas Axe e Rexona, verificando as representações e investimentos 

que são dados ao corpo masculino, este trabalho refutou, entretanto, a ubiquidade 

desse corpo padrão, na medida em que são inseridas, também, outras estéticas 

corporais – corpos descomedidamente esguios, corpos flácidos ou estéticas 

corporais “intermediárias”. 

Os elementos textuais (verbais e imagéticos) dos comerciais televisivos 

analisados, dentre os quais se incluem as situações expostas e a textualidade 

corporal dos personagens – sua forma física, vestimentas, performance etc. –, não 

apenas consistem em uma vitrine para a sua subjetividade, como também 

contribuem para produzir sentido e materializar discursos. Embora apresentem 

variadas imagens do corpo em seus enunciados, esses comerciais tratam com 

distinção o corpo saudável, elevando-o à categoria de corpo padrão e hegemônico, 

concedendo-lhe características de heroísmo e nobreza, reservando-lhe sempre as 

melhores recompensas. Às demais estéticas corporais – subjugadas e excluídas, por 

excelência – atribui-se uma abordagem pessimista, repressora e satírica, que as 

apresenta como um modelo de transgressão a ser evitado. 

Assinalada aqui através de observações mais críticas e meticulosas, a maioria 

das mensagens presentes na materialidade dos comerciais encontra-se velada e 

ocultada. Assim, de forma tácita e simbólica, a mídia incita em seu espectador o 

desejo – que se transfigura, muitas vezes, em necessidade – de possuir o corpo 

legitimado.  

Evidenciando os ideais do Capitalismo, o discurso da mídia e publicidade 

constrói e trabalha todos os corpos expostos segundo a lógica do consumo. Neste 

sentido, ao alternarem a estética corporal apresentada, os comerciais televisivos das 

marcas Axe e Rexona variam também a funcionalidade do antitranspirante corporal: 
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no caso de corpos saudáveis, um simples recurso para proteção e prevenção; para 

corpos doentes e subalternos, a cura definitiva. Tais estratégias – e demais efeitos 

de sentido que se inscrevem nos enunciados apresentados – atuam para corroborar 

a finalidade primordial desses comerciais: instigar o consumo dos produtos 

anunciados, passaportes genuínos para o corpo perfeito e irrepreensível. 

Os estudos sobre o corpo encontram-se, atualmente, em grande evidência no 

campo da Comunicação. No entanto, a maioria deles se volta para a análise do 

corpo feminino e, no caso mais específico da publicidade, em campanhas de moda. 

Pouco se tem discutido e estudado as representações do corpo masculino, 

excluindo-se, também, importantes categorias de mensagens midiáticas. 

Com a iniciativa de abordar o corpo masculino em campanhas de 

antitranspirantes corporais, este trabalho prestou uma pequena contribuição para 

preencher essa lacuna, buscando compreender de que forma a mídia e a 

publicidade se apropriam dos discursos que circulam no social para representar o 

corpo masculino e se constituir como sujeito discursivo. Faz-se necessária a 

realização de outros estudos no mesmo sentido, que possam não apenas 

aprofundar as ideias e escritos existentes sobre o corpo, mas contemplar segmentos 

de mensagens midiáticas e campanhas publicitárias ainda pouco explorados. 
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