
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de

diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.

GT6. PRATICAS DE MANAGEMENT CORPORAL E PROCESSOS DE

SUBJETIVAÇÃO NA CULTURA DE CONSUMO CONTEMPORÂNEA

Coordinadores: 

Ana  Lúcia  de  Castro  –  Universidade  Estadual  Júlio  de  Mesquita  Filho.
UNESP/Araraquara, Brasil. 
María  Inés  Landa  –  Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y
tecnicas(CONICET) y Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Lionel Brossi, Instituto de la Comunicación e Imagen Universidad de Chile

Proposições  do  corpo  enquanto  um capital:  reflexões  sobre  processos de
subjetivação contemporâneos entre incitações e investimentos

Mário Borba
borba.mp@gmail.com

Doutorando em Antropologia – UFF

Neste trabalho lanço questões sobre a articulação corpo, consumo e subjetividade,
partindo  de  algumas  considerações  da  minha  dissertação,  onde  abordei
proposições  nas  formas  de  tratar  o  corpo  no  discurso  publicitário  (a  partir  de
comerciais  de  televisão);  pensando  sobre  tensões  que  sustentam  algumas
conjugações (e pedagogias) do corpo e do cuidado com ele no contemporâneo, nas
veredas do consumo. Assim exploro faces de um enunciado que identifiquei como
recorrente: o corpo proposto enquanto um capital  a ser investido. Enfoco alguns
operadores  pelos  quais  se  pode  conceber  investimentos  em  si,  que  acredito
constituírem  formas  de  ver  (e  pensar  e  tratar)  o  corpo  atualmente  (como  um
empreendimento)  –  formas que demarcam critérios de avaliação da situação do
corpo e determinadas “moralidades”  atuais.  Realizo também uma breve reflexão
sobre  as  relações propostas  pelas  imagens em torno do corpo nesse contexto,
ensaiando formas de pensar  o  vazio  e as  lacunas propostas por  elas  seguindo
pistas no trabalho de Georges Didi-Huberman; sobre as ausências que ressoam nas
presenças  dos  corpos  ostentados  na  publicidade  e  sobre  particularidades  da
publicidade  enquanto  uma  superfície  singular  de  aparecimento  desse  corpo
enquanto um capital.
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Neste ensaio procuro refletir sobre projeções sociais sobre o corpo, partindo

de considerações de minha pesquisa de mestrado (BORBA, 2014), na qual busquei

apreender e multiplicar formas de produzir e perceber o corpo a partir do discurso



publicitário. Para isso, parti da materialidade do discurso, tomando-o desde sua aparente

banalização, em suas articulações difusas, através das quais muitas vezes seus efeitos

permanecem impensados. Ou seja, não procurei revelações do oculto no discurso, mas

multiplicar  o  visível,  desacomodar  momentaneamente  algumas  familiaridades  que

participam e atualizam as (fronteiras das) formas de pensar, como o fascínio e os medos

em torno do corpo atualmente. Não vou me aprofundar aqui nessa perspectiva de pensar

o discurso; fico com algumas palavras de Foucault  a respeito do seu método (muitas

vezes referido como arqueológico de leitura), mais propriamente, a respeito do que ele

chama de enunciado:

O enunciado bem pode não estar escondido, nem por isso é visível; não se
oferece  à  percepção  como  o  portador  manifesto  dos  seus  limites  e
caracteres. É necessária uma certa conversão do olhar e da atitude para
poder  reconhecê-lo  e  concebê-lo  em  si  mesmo.  Talvez  ele  seja  esse
demasiado conhecido que se esquiva sem cessar; talvez seja como essas
transparências demasiado familiares que, apesar de nada esconderem em
sua  espessura,  não  são  apresentadas  com  clareza  total.  (FOUCAULT,
2012, p. 135)

Partindo então da perspectiva e terminologia foucaultiana, posso dizer que procurei

no referido trabalho situar e multiplicar enunciados relacionados ao corpo no discurso

publicitário,  para,  nesta  condensação  do  que  é  dito,  pensar  sobre  a  articulação  de

inteligibilidades sobre o corpo, sobre a existência de tais enunciados que tantas vezes

colocam o corpo como uma demanda entre o eu e o outro, entre ser e parecer. 

Tomar  o  corpo  enquanto  uma  demanda  parece  ser  algo  característico  das

incidências da publicidade sobre ele, ou no mínimo nela se reforça. Procurei ampliar a

reflexão sobre esse processo, nessas convocações do corpo, para pensar sobre como

isso influi na experiência de si atual. Entendo que a apresentação destes corpos envolve

sensibilidades  e  inteligibilidades  que  modulam  a  experiência  sobre  eles,  constituindo

espessuras  para  estes  corpos.  Sob  essa  perspectiva,  resta  indagar  sobre  o  caráter

dessas formas de apresentar  o corpo,  desses possíveis:  com que outros discursos o

discurso publicitário estabelece relações (se avizinha)? De que modo essas vizinhanças

participam dele (na especificidade das apropriações)? Ou, o que resta depois que limiares

são transpostos (dos laboratórios às embalagens e comerciais de shampoo, como no

caso de um discurso tecnocientífico nos enigmáticos desenhos de cadeias de DNA que

tantas  vezes  aparecem)?  Que  lugar  ocupa  o  corpo  em meio  a  estes  discursos  (d)e

verdades  que  o  assediam,  estabelecendo  critérios  e  distinções  para  inteligibilidades

(juízos ou estatutos de diferenciações)? Ou seja, de que modo o corpo é demandado e

posicionado  no  universo  dessas  convocações.  Para  tanto,  tratei  nesse  primeiro

investimento, primordialmente com discursos, sensível aos enunciados (visando-os), à luz



de alguns referenciais da arqueologia foucaultiana, para aguçar o olhar sobre o que se diz

sobre o corpo na publicidade.

Para isso, segui algumas pistas a partir do trabalho de Foucault, mas também de

Rolnik (2001, 1997) e Lazzarato (2006). Assim, partindo da compreensão de certa forma

comum  a  esses  autores,  de  uma  subjetividade  que  é  processual,  que  é  produção

engendrada a partir dos encontros que o sujeito vive; procurei indagar sobre o que está

colocado para  o  sujeito  nesta  atividade:  que processos de subjetivação? Partindo da

elaboração discursiva  da publicidade com suas posições e  estatutos:  como pensar  o

sujeito neste contexto?

Esquematicamente,  poderia  dizer  que  procurei  pensar,  a  partir  de  tais

aproximações e da análise de discursos da publicidade, sobre a relação corpo – consumo

– subjetividade. Nisso trafeguei, através de alguns comerciais de televisão, em modos de

perceber  processos  de  subjetivação  a  partir  de  configurações  da  sociedade

contemporânea  (de  consumo,  de  controle,  do  espetáculo,  dentre  leituras  possíveis).

Questões que permeiam a relação com o outro, sob prismas diversos, nas quais busco

captar aspectos do movimento discursivo, dos enunciados. Assim, procurei pensar sobre

o que esses prismas investem quando tratam das formas de perceber e posicionar o

próprio corpo e o corpo do outro? Como diferentes saberes e inteligibilidades sobre o

corpo se desdobram em gradientes de nomeações, juízos e cortes, rupturas e espessuras

na experiência com o corpo: de que modos o corpo é demandado na experiência de si a

partir do consumo?

Não tomo uma inteligibilidade do corpo, então, para ler e traduzir o objeto corpo

que aparece na publicidade. Mas sim – considerando a complexidade desse objeto, dos

desdobramentos sobre ele que participam dos enunciados que circulam na publicidade, e

a multiplicidade das formas de pensá-lo – multiplicar o que constitui os corpos postos para

reconhecimento. 

Nos  comerciais  que  participam  dessa  montagem  que  refiro,  procurei  os

movimentos  do  corpo,  nas  formas  distintas  de  posicioná-lo.  Pensava  assim  sobre  a

espessura dessas teleologias inconclusas que nos incitam, ora com corpos ajustados e

potentes, ora com a revelação das chagas de um desajuste que é vendido como o infeliz

encontro de uma imagem com o reconhecimento social. Pude indagar, então, sobre o que

constitui a intensidade desses corpos, a partir do que é posto a funcionar na publicidade

enquanto (pro)posições para eles. Assim, pensar nos (e a partir dos) enunciados. Eis aqui

três tópicos articulados,  a  partir  dos quais realizei  a  discussão,  das enunciações aos

enunciados. Ou talvez pudesse elencar “o corpo enquanto um capital” como o enunciado,



que na multiplicação de suas faces e aspectos, coexistências e transformações no seu

funcionamento,  permite  pensar  sobre  políticas  do  corpo,  formas  de  percebê-lo  e

experimentá-lo atualmente. Então:

O corpo enquanto um capital a ser investido, sob uma lógica economicista que

parece atravessar inúmeras relações na sociedade contemporânea, em um imperativo de

fazer render o corpo, tratá-lo como um bem, dentre os mais preciosos que o sujeito pode

possuir, que pode potencializá-lo ou depreciá-lo diante dos outros. Torna-se assim uma

responsabilidade reforçada, em um consequente

medo e fascínio em torno do corpo, tão próprios do contemporâneo, que tomam

formas distintas na conjugação do mercado com a técnica, na beleza e bem estar, saúde

e felicidade, prazer e privação. Que mantém o corpo devedor, demandado, enquanto é

entendido como inadequado e imperfeito diante desses juízos que distribuem posições

para esse corpo, situando aspectos a partir de categóricos ser ou não ser (bonito, feliz,

saudável). Então,

o  consumo  na  proposição  de  contornos  para  o  corpo,  prometendo  resolver,

apaziguar ou potencializar a relação do eu com o outro, na tensão entre o ser e o parecer,

demarcando geografias no corpo para o olhar do outro. Contornos que realçam virtudes,

escondem defeitos, incitam desejos, enfim, envolvem o corpo demarcando-o. Por vezes,

acoplamentos que redefinem os contornos dos corpos.

Esquematizo aqui, nesta rústica abreviação, a dimensão enunciativa que trabalhei

nessas análises para provocar uma reflexão sobre a disputa por maneiras de ver e fazer

ver o corpo. Tomando da leitura que Deleuze (2005) faz da perspectiva foucaultiana de

abordar o discurso, poderíamos pensar nele a partir da articulação de estratos, e neles a

variação  de  visibilidades  e  repartições  entre  objetos  possíveis.  Em  outras  palavras,

maneiras de ver e dizer. O que Deleuze vai destacar, assim, no trabalho de Foucault, de

um modo geral, mas mais propriamente sobre o discurso, é “o primado dos regimes de

enunciado sobre as formas do ver e perceber” (DELEUZE, 2005, p. 59). Nisso ele destaca

que  a  arqueologia  não  se  caracteriza  necessariamente  como  um  trabalho  sobre  o

passado, mas sobre o presente. “O que é estratificado não é o objeto indireto de um saber

que surgiria depois, mas constitui diretamente um saber” (DELEUZE, 2005, p. 60). E não

haveria nada antes do saber, porque o saber seria justamente definido pelas combinações

do visível com o enunciável, próprias de cada estrato. 

Correspondente a esse corpo convocado enquanto um capital  a ser investido –

questão (enunciado) a partir da qual percebi e situei algumas das outras incidências sobre

o corpo, como que relacionadas a ela – creio que haja o corpo devedor. No mundo do



consumo, das imagens, da competição, do  fitness, das dietas, do tempo acelerado... o

corpo deve. O consumo das mercadorias apresentadas em cada comercial incidia sobre

investimentos possíveis, penso que muito em torno da produção de um corpo a partir

dessas  dívidas.  Um  corpo  fragmentado  entre  marcas  confusas,  como  uma  máquina

incoerente. Um corpo que não é mais reconhecido, não chama atenção e desaparece.

Um corpo que pode não ser competitivo o suficiente. Um corpo arranhado pelo tempo. Um

corpo que não inspira o que deve. Um corpo feio. Um corpo minimalista em busca da

perfeição. Os termos dessas dívidas: os juízos, os recortes, as propostas, que eu tentava

abordar e lançar luzes através das análises, no que venho chamando de inteligibilidades

sobre  o  corpo.  Em  nível  do  discurso,  acredito  que  foi  possível  situar,  em  torno  do

enunciado, alguns discursos que participam dessas incidências sobre o corpo, e perceber

formas assumidas por  essa incidência,  estabelecendo grades,  clivagens e operadores

para a atualidade do cuidado de si a partir do corpo conjugado no consumo. O corpo deve

muitas vezes como o imperativo de ter que fazer alguma coisa, e com relação a ele o

sujeito  se percebe enquanto devedor.  O corpo deve na busca da adequação ao que

investe sobre ele.

Conforme eu afinava uma sensibilidade a essas questões em torno do enunciado

do corpo enquanto um capital, percebia a força dessa inquietação relacionada à dívida em

detrimento da potência.  Ou seja,  mais do que a potência de rendimento deste corpo-

capital, o investimento era geralmente convocado em torno do ajuste – para ocupar um

lugar. Quando olhamos esses familiares comerciais parece que ressoa neles um lugar

melhor. Mas enquanto instigam nesses mundos maneiras de viver neles, operam com

mudanças  de  sensibilidade,  com  avaliações,  como  me  levava  a  perceber  Lazzarato

(2006). Podemos pensar através disto, no movimento de naturalização dessas avaliações,

da força dessas pretensões,  e  das necessidades correspondentes aos cenários  onde

estão assentadas e acentuadas as mercadorias vendidas, tendo em vista isto: que vendê-

las implica a produção de sujeitos (consumidores) onde esses mundos existem como

“possíveis”.

À  luz  da  arqueologia  foucaultiana  busquei  pensar  sobre  os  corpos  tratados  e

propostos  na  publicidade  enquanto  essa  produção,  cercada  de  uma  contingência

discursiva  que  tentei  revolver  enquanto  elaborava  seus  aspectos.  Como  indiquei  no

princípio, não para revelar o oculto nessas produções sobre o corpo, mas para fazê-lo

falar  (o  corpo,  enquanto  objeto  investido),  ou  seja,  no  olhar  para  essas  produções

discursivas, tendo em vista as funções enunciativas relacionadas à corporalidade, tentar

articulá-las a esse “fazer  falar”:  fazer falar  o corpo,  fazê-las falar,  na multiplicação do



enunciado  inicial,  pensando  os  movimentos  dele,  que  sustentam  e  atualizam  sua

visibilidade. Tratei da multiplicação desse enunciado em termos de produções para além

da que está dada de antemão, a venda das mercadorias anunciadas, para pensar o que

envolve essa venda, como já referi, o ambiente, a sensibilidade, os juízos e os sujeitos

que  elas  produzem.  No  imperativo  da  superação  e  da  competitividade,  por  exemplo,

quando o corpo deve ser investido para aparecer e render, mais do que o simples encaixe

da mercadoria ao ser nos cenários relacionados a essa demanda, a pista que segui foi

pensar que posições o indivíduo poderia ou deveria tomar para ser sujeito ali.  Nesse

sentido  o  ambiente  das  (e  a  composição  com  as)  mercadorias  dizia  mais  sobre  as

políticas sobre os corpos que se faziam visíveis. 

Procurei  pensar  as  condições  de  visibilidade  e  a  produção  de  subjetividade

relacionando-as. No enunciado inicial do corpo convocado a ser investido enquanto um

capital: como esse investimento devia ou podia se realizar? Definindo o corpo como o

eixo,  dentre  os  múltiplos  (ou  raros)  enunciados  que  tramitam na  publicidade  e  suas

regularidades,  procurei  pensar  sobre  o  que  a  reincidência  e  as  variações  desses

enunciados  produzia.  Talvez  pudesse  levar  adiante  minhas  questões  pensando,  com

Butler (1999), junto com essa produção, o que reincidências e variações calam e o que

produzem. Enveredar no caráter performativo dessas verdades contingentes que tramitam

nos discursos publicitários,  e  a  produção subjetiva  na citação ou repetição do que é

nomeado. Na proposição do normal, do pensável, do contexto. Acompanhando a releitura

de  Louis  Althusser  e  John  Austin  que  faz  Butler  (1997),  amparado  também  pelos

comentários de Salih  (2012),  poderia  partir  da dimensão interpelativa dos enunciados

citados na publicidade (enunciados performativos). Justamente no posicionamento desses

enunciados citáveis, pensar no nível da interpelação permitiria talvez ampliar a reflexão

em termos de endereçamento e agência (onde sujeitos são posicionados), e então, sob

outro olhar, pensar novamente sobre como os sujeitos são propostos e produzidos. 

Se  o  consumidor  é  interpelado  pelo  discurso  publicitário  enquanto  indivíduo

potencialmente condizente com determinado estatuto, seja um indivíduo potencialmente

respeitável, competitivo, jovem, esbelto, bonito, dentre outros atributos, sob esse prisma,

a publicidade incidente corrobora regulando o devir, um processo de subjetivação, mas

numa suposta reificação identitária. Seria possível pensar então esses mundos, inspirado

em Lazzarato (2006), em termos também da forja de singularidades e identidades, ou

mesmo na inscrição no corpo dessas formulações próprias do consumo, como observei a

partir  do enunciado do corpo capital;  formulações para a alma como nos apontam as

reflexões do  filósofo  italiano.  Pensar  em torno do  que  é  ou  não  ambientável  nesses



mundos,  pensar  sobre  as  dinâmicas  sociais  de  inscrições  em  públicos  (foco  da

noopolítica). Acredito que assim seria possível levar adiante as questões aqui elaboradas

para outras, sobre o funcionamento das composições no discurso publicitário enquanto

demarcações  discursivas,  e,  nesse  sentido,  refletir  um  pouco  mais  sobre  o  caráter

normativo  no poder  (positivo)  que essas interpelações têm de produzir  corpos (como

produtos do discurso). Nessa direção, considero interessante as contribuições de Judith

Butler, principalmente em torno do conceito de performatividade, parti (simplificadamente)

do “entendimento da performatividade não como o ato pelo qual o sujeito traz à existência

e aquilo que ela ou ele nomeia, mas, ao invés disso, como aquele poder reiterativo do

discurso para produzir os fenômenos que ele regula e constrange” (BUTLER, 2000, p. 2).

Com Butler  (2000,  1999,  1997)  entendo ser  possível  estender  a reflexão dos lugares

possíveis de sujeitos a partir dos enunciados para a produção concomitante daqueles que

não são os sujeitos previstos, que formariam o exterior constitutivo do domínio, do espaço

lógico desses sujeitos propostos, aproximando de uma zona de inabitabilidade, tal como

descrita  pela  autora  (BUTLER,  2000,  p.  3).  Como uma produção paralela  as  que eu

analisei: ausências que ressoavam na presença dos corpos produzidos e ostentados na

publicidade.  Seguir  o  caminho  do  pensamento  da  autora  propõe  pensar  sobre  que

exclusões  se  produzem  nessas  proposições  de  corpos  que  vão  ganhando  sentido

socialmente, pensar sobre quem é deixado de fora. 

Indico essa aproximação como um desdobramento a partir de alguns resultados

das  minhas  análises.  Não  pretendo  discorrer  aqui  sobre  a  ontologia  do  conceito  de

performatividade a partir da autora, ou, mais demoradamente, em torno de suas reflexões

sobre abjeto e gênero. Entendo que tal investimento teórico permitiria derivar e explorar

essas e outras questões em torno deste trabalho, como indiquei acima. Mas mantive-me

nas  veredas  do  discurso,  pensando  também  os  “exteriores  paradoxais”  (utilizando

expressão de Deleuze, 2005) que conjugam e atualizam verdades sobre o corpo, mas em

modos de pensá-lo, de investi-lo, de vivê-lo. Nas proposições publicitárias pude identificar

a força de alguns discursos, de alguns regimes de verdades sobre o corpo, como o que

tratei como tecnocientífico. Interessante foi perceber o quanto essas aproximações, esses

regimes de verdade se associam a (e reforçam) alguns imperativos  relacionados aos

enunciados,  como  o  investimento  visando  a  um  ideal  de  beleza  para  as  mulheres.

Associada à pretensão de um corpo ideal vi brotar aquela gama de verdades e regimes,

como inteligibilidades por onde o sujeito pode tentar compreender quem é e quem pode

vir a ser. 

Pelas reincidências e discrepâncias, aos poucos fui enveredando nas formas que



assumiam essas  verdades,  e  os  regimes  de  visibilidade,  muito  nos  modos  como  os

comerciais iluminavam o corpo das mulheres. Penso que as conjugações tecnocientíficas

dos ideais estéticos, por exemplo, que tantas vezes se articulam a enunciados sobre o

corpo, ajudam a distribuir formas de luminosidade que fazem cintilar, existir e subsistir

determinados corpos e objetos, constituindo espaços de visibilidade. Percebo, em tais

espaços, alguns operadores pelos quais se pode conceber os investimentos possíveis,

que constituem formas de ver (e pensar e tratar) o corpo das mulheres atualmente, e o

que  se  prescreve  para  esse  corpo.  Tais  formas  demarcam critérios  de  avaliação  da

situação do corpo e determinadas “moralidades” atuais (como a magreza e a felicidade).

As proposições publicitárias fazem parecer, muitas vezes, que ser corpo é estar

preso ao olhar do outro. Elas configuram proposições de geografias para o olhar do outro

quando convocam o investimento nesse corpo devedor tratado em torno da imagem. A

conjugação da dívida desses corpos produzidos em torno do olhar me levaram a outras

questões, outros horizontes, mas, no entanto, permaneci ao longo das análises focado na

materialidade do discurso, nos enunciados e na riqueza dos cenários propostos. Pelo viés

das imagens comecei, desde então, a desdobrar para outra dimensão a reflexão sobre a

produção  de  subjetividade  na  publicidade,  pensando  com Didi-Huberman  (2010),  por

exemplo, na perda e no vazio na experiência de ver. 

Tomando da leitura deste autor, entendo que as imagens publicitárias “se abrem”

para nós para além da experiência do ter, do representar, do sentido dessas imagens.

Quando olhamos para elas, de algum modo convocam uma falta. A questão que o autor

nos instiga a colocar é sobre como o olhar procede a essa falta. Parece que muitas vezes

a publicidade incide sobre faltas e vazios canalizando o trânsito das imagens. Ou seja, a

publicidade, de certa forma, se adiantaria em imaginar e sonhar os vazios e as angústias

sobre as quais trabalha. O que é se sentir desaparecendo? Ser ou não ser reconhecido.

Ser alguém bem visto,  respeitável...  como isso? Embarcar em um carro e um desfilar

altivo, ser alguém. Ser magra, ser competitiva, caprichada, malhada, o verão... Refazer a

passagem do tempo na pele,  esconjurar  as rugas.  Apontaria,  nessa direção,  para as

contribuições  teóricas  do  autor  sobre  a  dimensão  da  perda  no  olhar.  Didi-Huberman

(2010,  2012)  dá  elementos  para  pensar  sobre  esse  trânsito  de  imagens,  a  partir  da

“paradoxal” cisão do ver, da percepção de que o ato de ver implica uma queda, a angústia

do não saber, para além do reconhecimento fácil ou do clichê. Vi, em muitos comerciais

que colecionei  e  analisei,  uma série  de  lacunas estabelecidas sobre  o  corpo.  Pensei

posteriormente o volume desses corpos apresentados em comerciais como portador de

vazios, entendendo que o ato de ver implica uma tensão na dimensão desse vazio – ou



como observa Rubem Alves (2008, p. 29), que “há um outro ver que não é coisa dos

olhos”.

Didi-Huberman (2010, 2012) instaura assim uma forma de conceber a relação do

sujeito com as imagens, questionando o estatuto das imagens e as formas de ver, situa

essa  dimensão  do  visível  em  termos  de  algo  que  inelutavelmente  nos  escapa.  “A

experiência familiar do que vemos parece na maioria das vezes dar ensejo a um ter: ao

ver  alguma  coisa,  temos  em  geral  a  impressão  de  ganhar  alguma  coisa”  (DIDI-

HUBERMAN,  2010,  p.  34,  grifo  do  autor),  mas,  segundo  ele,  a  experiência  torna-se

inelutável, relacionada a uma questão de  ser, justamente quando ver é sentir que algo

escapava, quando ver é perder. O ato de ver implicaria uma transformação, uma queda

diante do vazio. Parece-me que diante da angústia dessa queda inerente ao ato de ver, o

fluxo de imagens publicitárias convida a algumas tautologias, onde as imagens se abrem

e se fecham, e, enquanto tencionam, convocam e canalizam, nos escapes, relações que

são colocadas para a experiência do sujeito com o corpo nessa implicação, para ter e ser.

O vazio e as lacunas estão na imagem. Esses vazios convocam, nos convocam e

provocam uma angústia que justamente a publicidade propõe, na cena seguinte, resolver.

A publicidade,  encarada por aí,  operaria em termos de formas de proceder diante do

vazio,  operaria  nesse  trânsito.  É  possível  pensar  então,  em  termos  de  crença,  a

implicação  que  faria  funcionar  as  imagens  a  favor  da  publicidade.  Não  precisamos

acreditar em tudo que aparece ou no que é proposto a partir  do que aparece (como

sugere  Rocha,  2007),  como  na  relação  estética  que  estabelecemos  enquanto

espectadores de um filme:  sabemos que o que é  apresentado é  ficção,  ainda assim

aceitamos como se fosse verdade. Esse como se talvez seja uma pista para pensarmos

sobre a forma de proceder diante do vazio convocado na publicidade, que põe a funcionar

imagens e o olhar, mesmo que canalizado, sem resvalarmos em uma compreensão estrita

dessa realização. Basta acreditar que exista um “corpo perfeito” para viver uma relação

com ele, ou melhor, basta acreditar que os outros compactuem com algo como um “corpo

perfeito”  para  dimensionar  essas  miragens.  Elas  seduzem  e  fascinam,  quando

conjugadas no consumo aparecem enquanto uma convocação de cuidado e investimento,

na possibilidade de maximizar o corpo, de ajustá-lo. Nesse sentido que eu estabelecia a

relação do que chamei aqui de fascínio (e medo) em torno do corpo com o enunciado do

corpo enquanto um capital. Acredito que o medo espreite nesses apelos, uma espécie de

terror atrelado a esse fascínio, que é o de uma impotência, de um corpo que se esvai, que

falta; há nisso outra conjugação da dívida diante dessas produções.

Também em torno desse corpo que falta, desenvolvi nas análises, multiplicando o



enunciado principal, uma relação com algo que referi como uma proposição de contornos

a partir  do consumo. Ou seja, percebi nos comerciais a produção do investimento, da

“solução” da angústia, muitas vezes na busca de contornos. Como em uma lingerie, nos

carros ou motos, ou na fragrância de um perfume ou desodorante: um contorno para não

se esvair, um abraço de familiaridade e segurança.

Pensei, ao longo deste trabalho, nas relações que estão postas nessas práticas

relacionadas  ao  consumo;  e,  sob  inspiração  arqueológica,  as  discursividades  que

envolviam essas práticas, as superfícies nas quais foi possível inventar objetos e dispô-

los para consumo (no discurso), e demarcar posições de sujeito nessas discursividades,

as quais percebi enquanto práticas também. Pude pensar, dessa perspectiva (orientada

pelo pensamento de Foucault), o sujeito proposto, visibilizado a partir de determinados

feixes  de  relações  colocados  no  discurso,  que  compunham  determinados  regimes.

Procurei então a dimensão dos enunciados ali, na publicidade, no exercício de pensá-los

enquanto  gestos  em meio  a  isso:  criativos,  mas  remanescentes;  gestos  inclusive  de

inscrição em um conjunto,  nessa ordem de práticas.  E na publicidade enquanto uma

modalidade  enunciativa.  Mas  talvez,  na  proposição  do objeto  de  que se  fala,  o  qual

chamei  algumas  vezes  de  corpo-capital,  pudéssemos  dedicar  uma  atenção  às

singularidades  do  acontecimento  de  sua(s)  emergência(s),  ou,  à  importância  da

convergência discursiva da publicidade enquanto instância no aparecimento desse corpo.

Com isso, quero destacar que procurei compreender o modo como se sustenta o corpo na

tensão  entre  enunciados  (práticas)  que  busquei  evidenciar;  e  que,  entre  todas  as

superfícies  de  emergência  que  participam  da  composição  dos  corpos  possíveis,  a

publicidade, enquanto essa modalidade enunciativa privilegiada, não comparecia apenas

para  visibilizar  esses  corpos,  propostos  entre  enunciados  de  tantas  emergências  –

enunciados que de alguma forma já emergiram, e corpos que já eram objetos de discurso.

Ao vir à tona, na publicidade, esse corpo proposto entre todas as discursividades vizinhas

que dele participam, pareceu-me ser ele tão singularmente tratado quando congregado

nessas publicidades, que penso que ela (a publicidade) de certa forma poderia compor

algo como uma instância de emergência de uma outra composição, híbrida, não única, do

corpo. Que talvez, dentre outras superfícies relacionadas a esses corpos objetificados, se

configure aí uma superfície singular de aparecimento desse corpo de que se fala (corpo-

capital),  pelo  atravessamento  do  consumo  –  por  tantos  outros  atravessamentos  que

participam do que entendo aqui enquanto “atravessamento do consumo” –, justamente

porque ali ele deriva exatamente onde é posicionado nessa dinâmica. Mais do que causa-

efeito,  um  engendramento  residual;  corpos  que  emergem,  perfilam  e  se  sobrepõe



enquanto são construídos nesses assédios, na coexistência de enunciados relacionados

a discursividades diversas que compõem o corpo no contemporâneo. 
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