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Introdução: A pesquisa parte do princípio de que as relações e microrrelações
simbólicas de poder podem ser fruto de uma construção cultural que tem a
possibilidade de advir da prática publicitária, o que, de certa forma, poderá cooperar
para a cristalização e construção de determinados estereótipos de uma sociedade e
manter um sistema de violência simbólica e velada. Objetivo: Analisar a forma como
peças publicitárias podem manifestar elementos indiciais de violência simbólica,
examinar o processo de recepção dessas campanhas publicitárias e verificar em que
medida tais elementos podem cooperar para a perpetuação de um modelo social
excludente, mesmo que de forma velada. Metodologia: Foi desenvolvida uma pesquisa
bibliográfica, a fim de buscar subsídios teóricos  para fins de análise de conceitos
pertinentes à proposta. Procedeu-se a seleção de peças publicitárias a fim de realizar
uma análise de conteúdo e do discurso veiculado. Será produzido um questionário,
veiculado no ambiente virtual, direcionado a jovens entre 18 a 28 anos durante 60 dias
a fim de verificar o processo de recepção das campanhas publicitárias. Além disso,
pretende-se redigir um artigo cientifico e produzir um material gráfico no formato de
uma revista digital, em que os resultados da pesquisa serão apresentados de forma
imagética e textual. Resultados: A pesquisa ainda está em andamento, mas a análise
bibliográfica, bem como a delimitação, análise de conteúdo e do discurso veiculado
nas peças publicitárias selecionadas, apontam para frequentes indícios de violência
simbólica velados e naturalizados, direcionados a diversos grupos tidos como
minorias. Por meio de tais discursos, das representações, e da incidência de violência
simbólica, percebe-se que as campanhas publicitárias podem contribuir para reforçar
estereótipos e comportamentos nocivos à sociedade, além de intensificar relações de
poder simbólico que podem naturalizar as opressões que os indivíduos de classes não
dominantes sofrem. Também infere-se que o corpo acabou tornando-se objeto de
venda, e os grupos que não cumpriam essa função eram reprimidos, ignorados pela
mídia e não tinham representatividade alguma. Nota-se que a razão principal para
representatividade midiática dos grupos sociais continua sendo de cunho econômico, e
com os grupos sociais ganhando cada vez mais voz, e se tornando grandes públicos de
consumo, percebe-se cada vez mais uma mudança de paradigma nos discursos das
campanhas publicitárias, que utilizam até de estratégias como o marketing social,
apresentando discursos mais inclusivos. Conclusão: Pode-se inferir que as marcas
indiciais de violência simbólica na publicidade são frequentes, quase naturalizadas, e
fazem parte de uma manutenção da ordem estabelecida das classes dominantes perante
as classes marginalizadas. Portanto, uma mudança na prática publicitária contribuiria
para trazer mais voz e representatividade aos grupos sociais
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