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Resumo 
Este trabalho mostra os resultados de um estudo que procura compreender qual o papel 
dos meios de comunicação, em especial o da televisão, na construção de subjetividades 
e na disseminação do ideal de um corpo-necessário, que visa não só a beleza, mas 
principalmente a saúde. Para isso, procura-se associar as representações sociais acerca 
do corpo no discurso telejornalístico (tomado pelo senso comum como sendo porta-voz 
do discurso científico e, portanto, verdadeiro) ao contexto da sociedade do risco, tendo 
em vista que, na contemporaneidade, é a partir desse conceito que se configuram uma 
série de dispositivos de controle social. Por isso, faz-se necessário também um breve 
panorama histórico das relações entre corpo, poder e subjetividade, para que se 
percebam as bases sobre as quais se efetiva tal discurso.   
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Observando o discurso sobre a imagem corporal existente na mídia, é fácil 

observar que nem sempre o que era propagado por ela, em outros momentos, é o que 

vemos hoje. Antes do advento da imprensa e, mais ainda, do surgimento dos chamados 

meios de comunicação de massa, as representações sociais sobre o corpo humano 

possuíam estatutos muito diferentes daqueles aos quais assistimos hoje. Uma boa 

explicação para isso é a de que as novas formas de visibilidade do sujeito, os novos 

modos de conceber o tempo e o espaço, as novas configurações econômicas que 

exaltam cada vez mais o consumo, e o aprimoramento das técnicas médicas, por 

exemplo, proporcionam uma exteriorização da subjetividade e, conseqüentemente, uma 

maior preocupação com a longevidade e o cuidado da aparência (e é isto o que vemos 

no discurso telejornalístico atual). Pesquisando os telejornais da Rede Globo, a maior 

emissora do país – e ainda que pesquisássemos de outras – é fácil constatar que a 

abordagem dos assuntos relativos à beleza ou ao corpo é, na maioria das vezes, 

relacionada à saúde, ou seja, não se fala claramente na necessidade de se ter um corpo 

bonito, mas de se buscar um corpo saudável, que traria não só “beleza”, mas também 
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minimizaria os riscos de doenças e de morte “prematura”. 

A partir daí, podemos nos perguntar qual o papel do jornalismo na constituição 

dessa nova sociedade e desse novo sujeito, na medida em que ele não só se apropria 

dessas novas representações sociais, mas também as produz. Assim, este trabalho vai 

procurar associar os aspectos observados em pesquisa com telejornais a estudos sobre a 

sociedade contemporânea, tentando inserir o discurso telejornalístico acerca da imagem 

corporal no contexto do controle e do risco. A hipótese, como já indicado acima, é a de 

que o discurso do corpo saudável e necessário, e, portanto, a aproximação cada vez 

maior entre beleza e saúde, faz parte de toda uma conjuntura histórica e cultural que 

passou a se apresentar depois da modernidade. Por isso, além de mostrarmos um breve 

panorama sobre a questão do corpo na modernidade e sua atual configuração, vamos 

observar o caso da série de reportagens Questão de Peso, apresentada pelo programa 

Fantástico durante seis meses, nos anos de 2004 e 2005. Nesta série, principalmente no 

discurso do médico-apresentador, encontramos muitos exemplos da atual consagração 

ao autocontrole (“emagrecer é um processo lento e você vai ter que tomar cuidado com 

o que come para sempre”) e do temor aos riscos (“existirá salvação ou estaremos 

condenados à obesidade, pressão alta, diabetes, derrame cerebral, ou ao risco de um 

ataque cardíaco no sofá da sala?”) 3, associada à busca permanente de um corpo ideal. 

 

Corpo, subjetividade e controle social 

 

Muito além do organismo, meramente biológico, o corpo é o lugar onde a 

linguagem e a cultura se fazem presentes. Para Gilles Deleuze (1969), por exemplo, o 

mais profundo, na verdade, é a pele, a superfície, pois é nela que estão os 

acontecimentos, os devires, as multiplicidades e as relações com o outro (experiências). 

Assim sendo, não existe subjetividade sem o corpo, vivido e situado historicamente, e 

por isso a importância de vê- lo como lugar prático de controle social e de estudar suas 

relações com o poder. 

Segundo Michel Foucault (1987), “em qualquer sociedade, o corpo está preso no 

interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou 

obrigações” (1987: 118), o que faz com que a história das técnicas de intervenções do 

                                                 
3 A primeira citação foi dita por Dráuzio Varella no programa do dia 27 de fevereiro de 2005, cujo tema era “O 
perigo dos remédios para emagrecer”. A segunda frase foi dita no primeiro programa da série, que tinha o objetivo de 
apresentá-la, transmitido em 14 de novembro de 2004. 
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corpo humano seja também a história de como a sociedade tratou o cuidado de si e do 

próximo. Tais intervenções ocorreram, principalmente, como forma de adaptação social 

e cultural do corpo, atravessando, portanto, todos os âmbitos que correspondem ao 

relacionamento com o outro e consigo, tais como as técnicas de produção, trabalho, 

comunicação, estética e consumo.  

Para Foucault, é na modernidade (descrita por ele como uma sociedade 

disciplinar) que “nasce uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento 

de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma 

relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil e 

inversamente” (1987: 119). E é por isso que, nesse momento, vemos surgir novas 

ciências como a fisiologia, a educação física e a ergonomia, incentivando o aumento da 

saúde e da resistência do corpo, para que ele pudesse servir como uma máquina de 

produção. Mas, para o filósofo, a vigilância e a disciplina não se dão apenas no âmbito 

corporal, e sim dependem de todo um processo de subjetivação e interiorização, onde o 

olhar do outro constitui um olhar sobre si, situando o campo de visibilidade no interior 

do próprio sujeito. Assim, diferente do modelo das sociedades de soberania, quando o 

olhar incidia sobre os que detinham o poder (a nobreza e o clero), na modernidade o 

olhar é desviado para aqueles sobre quem o poder é exercido. O modelo do panóptico 

permite que os indivíduos internalizem a norma e ajam segundo uma ‘interioridade’, 

que passa a ser o terreno privilegiado da intimidade e da subjetividade.  

Segundo Fernanda Bruno (2004), na contemporaneidade, a subjetividade vai 

deixando de se constituir no âmbito do secreto, do íntimo, para se relacionar à 

exterioridade, ao corpo físico, o que pode ser observado na visibilidade cada vez maior 

dada ao indivíduo comum. Com o advento das novas técnicas de comunicação e 

informação, o corpo já não é percebido como antes, visto que seus limites estão cada 

vez mais dispersos e fluidos, mas não mais livres de mecanismos de controle e poder, 

que hoje se configuram através não só do uso dessas novas técnicas, mas também do 

consumo. Assim, por um lado, o surgimento dos meios de comunicação de massa e, 

principalmente, da televisão, faz emergir um novo dispositivo de poder e vigilância, 

onde muitos vigiam poucos e não mais poucos vigiam muitos como ocorria no modelo 

do panóptico, direcionando o foco de visibilidade àqueles que hoje detêm o ‘poder’: as 

celebridades (BAUMAN apud BRUNO, 2004). Por outro lado, o crescimento de 

programas de ‘realidade’  confessionais, onde pessoas comuns expõem seus problemas, 

faz com que qualquer um esteja novamente visível, mas agora não mais pelo panóptico 
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e sim nas telas de TV e dos computadores (nestes através dos sites de relacionamento, 

chats, webcams, blogs pessoais e também através dos sistemas de vigilância eletrônica, 

cada vez mais difundidos) (BRUNO, 2004). De acordo com Fernanda, “os dispositivos 

contemporâneos vêm contribuir para a constituição de uma subjetividade exteriorizada 

onde vigoram a projeção e a antecipação. Exteriorizada porque encontra na exposição 

‘pública’ (...) o domínio privilegiado de cuidados e controle sobre si” (2004: 116). 

Nesse sentido, podemos dizer que, se na modernidade a aparência estava vinculada à 

superfície, à exterioridade e à máscara, enquanto a autenticidade – ou a identidade 

‘verdadeira’ do sujeito – estava na interioridade (BRUNO, 2004), hoje aparência e 

identidade se confundem, fazendo com que esta se torne cada vez mais instável, 

provisória e mutável, ocupando diversos espaços da vida ou se revezando em diferentes 

momentos (HALL, 1992).  

Diante disso, de acordo com Jurandir Freire Costa (2004), o ser humano recorre 

ao corpo como critério de identidade e o individualismo narcísico e hedonista elege o 

corpo e as sensações como os depositários dos valores pessoais. Com o aprimoramento 

das técnicas científicas, a humanidade passa a acreditar que deve controlar o desgaste 

biológico, não devendo envelhecer e podendo deter a morte, aumentando a longevidade. 

Essa cultura das sensações é então a base pela qual se sustenta que a felicidade é 

adquirida através do consumo, fazendo com que o controle sobre o indivíduo não se 

exerça mais pela norma ou coerção do corpo, mas pela sedução. A partir daí, pode-se 

dizer que estamos assistindo ao surgimento de uma sociedade de controle ou do risco, 

onde o corpo, virtualizado, é um bem a ser explorado nas suas capacidades de provocar 

sensações (VAZ, 2002). Os limites do corpo não seriam mais impostos pela culpa do 

indivíduo, internalizada por alguma espécie de vigilância, mas pelos riscos que se corre 

– e pelo medo provocado por eles – na busca do prazer.  

 

O corpo na mídia 

 

De acordo com Paulo Vaz (2002), a mídia tem uma função decisiva na nova 

forma de o poder ser exercido, já que este não é mais desempenhado pela vigilância, 

mas pela informação que adverte sobre os riscos. Para Freire Costa, isso contribui para 

um enfraquecimento dos padrões tradicionais e cria um ideal, através da moral do 

espetáculo, que se torna mais que um modelo: é um modelo explosivo (COSTA, 2004). 

O estilo de vida midiático, principalmente o publicitário, investe na juventude e na 
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perfectibilidade com fortes apelos à ciência estética e biológica. 

 

O espetáculo reordena o mundo como um desfile de imagens que determina o 
que merece atenção ou admiração. Como viver sexualmente; como amar 
romanticamente; como educar os filhos; como ter saúde física e mental; como 
conquistar amigos e fazer amizades; como vencer no mundo dos negócios; 
como aproveitar melhor o tempo de lazer; como distinguir violência e paz; 
como saber o que é justo ou injusto; em quais políticos votar; quais filmes, 
peças de teatro e tipos de música gostar, enfim, como ser feliz e dar sentido à 
vida, tudo isto é aprendido por intermédio da mídia; nada disto convida o 
sujeito a pensar por que o significado do real se exaure em sua versão virtual. 
De modo breve, o espetáculo faz da aparência inerência . (COSTA, 2004: 228) 

 

É claro que as imagens representadas pela mídia foram sempre idealizações 

distantes do corpo ‘natural’ 4 ou comum, sendo sempre corpos perfeitos. Entretanto, o 

que mudou foi a noção de perfeição de cada período e em que locais essas 

representações ocorriam, o que acabava influenciando no distanciamento dessas 

imagens perfeitas, que hoje estão cada vez mais próximas ou, pelo menos, ilusoriamente 

mais próximas, através das novas tecnologias de comunicação. Assim, pode-se dizer 

que as primeiras representações significativas do corpo seguiam essa tendência à 

idealização, mas também apareciam relacionadas aos hábitos cotidianos, principalmente 

em anúncios de jornais e revistas voltados para a saúde (ou doença). Na década de 20, 

por exemplo, adotando o discurso de que o corpo saudável era o robusto, corado e 

gordo, encontram-se exemplos de propagandas como a do Elixir de Inhame, que 

afirmava que o produto “depura, fortalece, engorda”; e o do Nutrion, que dizia ser “o 

melhor remédio contra a fraqueza, a magreza, a debilidade” (HOFF, 2005: 22). Nesse 

período, os medicamentos e cosméticos atuavam na superfície do corpo prometendo 

apenas a cura, e não a transformação dele. Não havia como evitar, por exemplo, os 

efeitos do tempo, tais como envelhecer e morrer. 

Por isso, o corpo desejado era aquele ‘naturalmente’ belo, um corpo saudável 

que tivesse simplesmente nascido dessa forma. Isso fez emergir modelos de beleza e de 

corpo perfeito, como sendo indivíduos privilegiados e inatingíveis. No cinema, por 

exemplo, as ‘estrelas’ eram ideais com o qual sonhar, mas com a certeza de que nunca 

se poderia alcançar tal beleza. Por causa disso, poucas pessoas conseguiam lugar de 

destaque no imaginário dos cidadãos comuns, visto que não eram todos os que 

                                                 
4 Utilizo aqui o termo “natural”, ainda que considerando a polêmica em torno dele, no sentido mais literal: aquilo que 
é inato, ou desprovido de artifícios. Assim, um corpo natural seria, simplesmente, um corpo não submetido a 
intervenções diretas, tais como tatuagens, próteses, cirurgias reparadoras, drogas, etc. 
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possuíam aquele dom especial, aquelas formas físicas peculiares dadas somente a 

alguns.  Um exemplo disso era que, no início dos procedimentos de cirurgias plásticas e 

corretivas, atrizes negavam terem se submetido a certas intervenções, mesmo tendo 

feito várias. 

Ao longo do século XX, no entanto, a partir do desenvolvimento do saber sobre 

o funcionamento do organismo e sobra a medicina, promove-se, segundo Tânia Hoff 

(2005), uma “des-humanização” do corpo, já que este pode agora ser modificado, se 

confundindo com máquina ou produto. A doença, que era o que antes retirava do corpo 

a possibilidade de aprimoramento e de se atingir à perfeição, passa a ser cada vez mais 

dominada. Esse processo de aproximação do ideal, visto que, podendo transformar o 

corpo, torna-se possível também ficar ‘igual’ àqueles que antes eram inatingíveis, 

efetiva-se a partir do surgimento da televisão. Com a popularização dos aparelhos de 

TV, democratiza-se também o acesso a hábitos e a comportamentos que antes eram 

restritos a camadas menores da população (tanto ricas quanto pobres). Principalmente 

no Brasil, as telenovelas se tornaram vitrines de modelos de imagens a serem 

alcançados e de costumes a serem imitados. Ainda hoje, tal aspecto espetacular pode ser 

observado nesse tipo de programa, e está se difundindo em muitos outros. Sobre as 

limitações dessa busca, no entanto, que contribuem para que a ‘imitação’ desses ideais 

acabe se concretizando apenas no âmbito da aparência, fala Jurandir: 

 

Os indivíduos, além de serem levados a ver o mundo com as lentes do 
espetáculo, são incentivados a se tornar um de seus participantes pela imitação 
do estilo de vida dos personagens da moda. A imitação, contudo, não pode ir 
longe. A maioria nem pode ostentar as riquezas, o poder político, os dotes 
artísticos ou a formação intelectual dos famosos, nem tampouco fazer parte da 
rede de influências que os mantém na mídia. Resta, então, se contentar em 
imitar o que eles têm de acessível a qualquer um, a aparência corporal. Daí 
nasce a obsessão pelo corpo-espetacular. (COSTA, 2004: 230) 

 

Surgem então programas e revistas voltados à intimidade dos artistas e a dicas 

dos mesmos sobre como se mantêm saudáveis, bonitos, etc., mostrando que, se qualquer 

pessoa seguir os preceitos ensinados por eles, irão conseguir um corpo perfeito. A partir 

da década de 60, revistas especializadas em dietas, moda e ‘universo feminino’ 

aparecem, assim como programas de TV que ensinam como fazer exercícios. É o auge 

dos desfiles e das grifes famosas, de onde surge um novo padrão de corpo: o bom agora 

não é mais ser robusto e forte, mas magro e esguio. As top-models disseminam o ideal 

de que quanto mais magra, melhor, e o discurso médico cada vez mais reforça a idéia de 
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que obesidade e saúde não combinam. Com isso, as estrelas passam não só a ditar moda 

e ideais estéticos, mas também a serem porta-vozes de discursos morais e 

comportamentais, o que ocorre até hoje. 

A partir do surgimento das novas tecnologias de comunicação, que sugerem 

novas formas de visibilidade e de controle, podemos perceber ainda um novo modo de 

conceber o corpo. O computador, por exemplo, através de softwares e programas de 

correção da imagem, permite uma intervenção virtual nele. Outras tecnologias, tais 

quais web-cams, câmeras de fotografia digitais e celulares, permitem também uma 

maior mobilidade ao corpo, fazendo com que, agora, qualquer um se sinta capaz de 

estar atrás das telas, antes lugar apenas para os ‘escolhidos’ ou privilegiados. Assim, se 

antes o indivíduo comum era estimulado a imitar as celebridades apenas de fora da 

mídia, hoje ele é incitado a fazer parte dela, seja na TV (através de programas de 

auditórios, confessionais e de competições, ou de programas de realidade, que 

prometem transformar alguém desconhecido em famoso e, mais recentemente, 

transformar alguém ‘feio’ ou rejeitado em uma pessoa bonita e feliz, através de técnicas 

de intervenção corporal), seja na web (através de sites pessoais, chats, blogs e redes de 

relacionamentos).  

O discurso médico-científico, cada vez mais atuante no que diz respeito ao corpo 

e a saúde, encontra nos telejornais e nas séries especializadas (principalmente na TV a 

cabo ou por satélite) um meio de difundir suas descobertas e novas verdades. Em toda a 

mídia, principalmente nos anúncios publicitários, observa-se a impossibilidade de 

aceitar o corpo ‘natural’ tal como ele se apresenta. As formas de modificação física e de 

potencialização das funções corporais são demonstradas como uma necessidade. Para 

que o indivíduo se sinta realizado, é preciso ter um corpo controlado, gerido por uma 

autodeterminação e preocupação com os riscos futuros. Não importa o sacrifício de 

cirurgias, dietas, etc., o corpo que se deseja, totalmente convertido (do sofrimento ao 

sucesso, do natural ao artificial) e ‘purificado’, é a recompensa (HOFF, 2005). 

Adotando ainda os valores da democracia política e econômica, assim como as idéias do 

multiculturalismo expressas por vários setores da sociedade, a mídia (principalmente no 

Brasil) retoma o mito da democracia racial e do sincretismo, em nome do ‘politicamente 

correto’ e da ampliação do mercado consumidor. Sob o discurso da liberdade de 

escolha, inclusive no momento de se decidir sobre a própria aparência, esconde-se uma 

nova forma de controle, respaldada pela ciência: o ideal de corpo saudável e necessário, 

encontrado hoje nos meios de comunicação de massa.  
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A série Questão de Peso e o discurso telejornalístico sobre o corpo 

 

 Como visto anteriormente, a mídia teve diversas formas de representar 

socialmente o corpo e a beleza. Atualmente, seguindo o discurso democrático, a 

televisão, por exemplo, nos mostra várias possibilidades de sermos belos e diversas 

maneiras de intervir no corpo para alcançar ‘novas identidades’. Assim, há espaço para 

todo tipo de programa, principalmente para aqueles que procuram disseminar a idéia de 

que, quanto mais o indivíduo consumir – e ser consumido – e buscar se modificar 

exteriormente, mas sempre atento aos riscos que corre, mais será aceito e alcançará a 

felicidade.  

 O discurso jornalístico e, mais especificamente, o jornalístico televisivo, procura 

difundir tais idéias de uma forma diferente se comparado, por exemplo, aos discursos da 

publicidade ou da telenovela. Sugerindo credibilidade e se propondo a ser imparcial e 

objetivo, o jornalismo historicamente se colocou como porta-voz das ‘verdades’ e, 

portanto, formador de opiniões. Sua linguagem, utilizada para garantir uma apreensão 

verdadeira do ‘real’, é determinada por práticas discursivas que o legitimam como um 

espaço de difusão de conhecimentos e saberes. Por isso, ao trabalhar em consonância 

com os valores da sociedade de controle (mesmo porque faz parte dela), não poderia 

optar por certos padrões que iriam contra os ideais de ‘não-preconceito’ e da 

multiculturalidade propagados atualmente. Além disso, seu papel não é dizer ‘o que é 

mais bonito’ ou ‘o que está na moda’ (para isso existem, em quantidades cada vez 

maiores, programas e revistas especializadas), mas garantir o bom funcionamento social 

e mostrar aos cidadãos o que eles podem fazer para serem melhores, tudo com 

comprovação científica. Por isso, há atualmente no jornalismo uma incidência tão 

grande de discursos sobre hábitos e vida saudáveis, e, principalmente, contra a 

obesidade, o que reflete valores presentes hoje no discurso científico tais como a 

higiomania (‘mania’ de saúde) e a somatomatria (culto ao corpo). 

Um exemplo disso são as matérias divulgadas na mídia sobre alimentação, que 

convocam o telespectador a comer corretamente, não no intuito de emagrecer ou ficar 

bonito, mas de prevenir e curar as mais variadas doenças, tais como enxaquecas, 

hiperatividade, tendinite, câncer de mama e até labirintite. No Globo Repórter de 25 de 

maio de 2003, por exemplo, cujo título era “Emagreça com saúde”, foram citados 

alimentos que ajudariam a aumentar o metabolismo e a queimar gorduras. A dica do 

jornalista era a de que não se deveria comer em horários impróprios, ou seja, a 
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alimentação deveria ser feita com moderação. Ainda no Globo Repórter há um exemplo 

de discurso que se encaixa perfeitamente no conceito de sociedade do risco já 

mencionado anteriormente. O programa de 14 de outubro de 2005, dia mundial da 

alimentação, foi iniciado com a seguinte frase: “Quem tem medo das dietas? Um 

sacrifício... abandonar tudo o que se gosta de comer”. A seguir, mostrava-se a fala de 

um entrevistado que já tinha sofrido de infarto e agora fazia dieta: “Custou caro? O mais 

importante agora é a saúde. Viver é melhor que comer”. E o repórter complementava: 

“Mas muitos não pensam assim, preferem viver perigosamente”. Um exemplo bem 

adequado para o que diz Paulo Vaz (2002): 

 

A contrapartida de uma sociedade hedonista é a fragilização dos indivíduos. Na 
relação de cada um consigo mesmo, a fragilidade significa que tudo aquilo que 
nos dá prazer implica, simultaneamente, riscos de adoecimento, envelhecimento 
e morte prematura, bem como pode produzir dependência. Nossas vidas estão 
ameaçadas pela virtualidade de múltiplas doenças e supõe-se que somos 
incapazes de gerir nossa relação com o que nos dá prazer. (VAZ, 2002: 04) 

 

 Sylvia Moretzsohn (2003) explica que, no capitalismo, o papel do trabalho 

jornalístico é o de “produzir a mercadoria notícia, porém uma mercadoria muito 

especial, e não apenas por ser um bem simbólico, mas porque resulta de uma atividade 

tributária do ideal iluminista de ‘esclarecer os cidadãos’” (MORETZSOHN, 2003: 01). 

Embora, atualmente, por conta da concorrência e da velocidade da informação, parte 

desse ideal de verdade tenha sido deixado de lado em prol de uma valorização do 

espetáculo da notícia e do lucro, podemos perceber que ainda se busca (principalmente 

nos telejornais da Rede Globo) um compromisso com a objetividade, a imparcialidade e 

a difusão de uma verdade que possa conscientizar e educar os cidadãos. Essa tentativa 

pode ser observada em qualquer produção jornalística da emissora, principalmente 

naquelas que privilegiam as grandes reportagens e séries especiais sobre um 

determinado assunto (na maioria das vezes, polêmico). É o caso do programa dominical 

Fantástico, que se denomina uma ‘revista eletrônica’, demonstrando assim a pretensão 

de abordar assuntos variados e de se aprofundar em temas específicos, através de séries 

exibidas durantes alguns meses. Uma destas foi ‘Questão de Peso’, exibida em vinte 

episódios e apresentada pelo médico oncologista Dráuzio Varella, a qual, segundo Zeca 

Camargo (um dos apresentadores do Fantástico), iria explicar aos telespectadores “por 

que é tão fácil engordar e tão difícil emagrecer”.  

 No primeiro programa, exibido no dia 14 de novembro de 2004, foram 
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mostrados os hábitos alimentares de pessoas que vivem em uma cidade grande e 

estatísticas relacionadas à obesidade. Além disso, foi indicada uma comparação entre a 

quantidade de obesos na década de 20 na cidade de São Paulo e a existente atualmente, 

e uma explicação científica de por que o ser humano prefere alimentos gordurosos e 

pesados à comida leve e saudável. Segundo uma nutricionista entrevistada, hoje as 

pessoas estariam mais gordas devido à entrada da mulher no mercado de trabalho, o que 

provocou mudanças nos hábitos alimentares da família. E, de acordo com Dráuzio 

Varella, o homem escolheria comer uma carne a uma salada simplesmente porque essa 

preferência estaria impressa em seus genes, através de seleção natural (ele nem cita ou 

tenta explicar o que ocorre com os vegetarianos): há cinco milhões de anos, para que a 

espécie humana não perecesse, deveria comer alimentos com altos teores de gordura e, 

portanto, energia, pois não era sempre que podiam caçar e ainda eram nômades. Os que 

não digeriam bem este alimento, ou preferiam alimentos mais leves, ficavam mais 

fracos e acabavam morrendo. Após refeições tão pesadas, as pessoas ficavam paradas, 

fazendo a digestão durante dias. Com isso, ele explica por que é tão difícil emagrecer: 

para ele, o ser humano seria naturalmente guloso e preguiçoso. Já neste momento é fácil 

perceber a atuação dos discursos da saúde e da ciência como sendo o discurso da 

verdade. Afinal, o apresentador das matérias é um médico conhecido, escritor de vários 

livros e de credibilidade junto ao público, que apresenta não só casos verídicos, mas 

também entrevista especialistas sobre os assuntos tratados em cada semana.  

O programa de 20 de março de 2005 é um exemplo expressivo do que tentamos 

demonstrar com esse trabalho. Com o título ‘Obesidade na adolescência’, exibia o caso 

de Fernanda, uma estudante de 15 anos que sofria com a obesidade. É interessante 

observar nesse exemplo o discurso de Fernanda e o discurso do médico (Dráuzio), para 

percebermos o quão disseminados estão os valores da saúde e do risco como cuidado de 

si. Também nesse episódio são mostradas várias estatísticas sobre a quantidade de 

adolescentes obesos e a relação da obesidade nessa fase da vida com a depressão. 

Fernanda começa a reportagem dizendo que os únicos amigos que possui são o 

papel, a caneta, o palco (pois faz curso de teatro) e Luis, a única pessoa que não se 

importa com sua aparência e não a recrimina por ser gorda. Ela afirma que não 

consegue usar roupas da moda, só de ‘senhoras’; que é difícil encontrar lugar para se 

sentar em ônibus ou cinemas; que não consegue ‘ficar’ com ninguém porque os 

meninos são até agressivos com ela (nesse momento são mostrados vários depoimentos 

de meninos dizendo que nunca ficariam com uma menina acima do peso); e, sobre esse 
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sofrimento, ela diz que já está “até se conformando por ser gorda”, mas que não quer se 

conformar, quer mudar. Deprimida, começa a tomar um anti-depressivo receitado pelo 

psiquiatra e diz que espera que o medicamento aumente sua auto-estima. O dr. Dráuzio 

orienta que não basta tomar remédio, ela tem que comer menos e fazer exercícios. A 

solução para o preconceito e a rejeição seria emagrecer. A mãe de Fernanda entra 

falando que nunca ensinou a filha a comer, sempre dando o que ela queria. O programa 

mostra a menina depois de algum tempo, tendo emagrecido alguns quilos depois da 

dieta (que ela admite não seguir direito) e exercícios. Mesmo sendo quase imperceptível 

a mudança na aparência de Fernanda – apenas seu amigo Luis teria notado – ela diz se 

sentir bem melhor ao se olhar no espelho. Ao final, o médico-apresentador diz: “Mas a 

obesidade é um inimigo persistente. É preciso lutar contra ela durante a vida toda. O 

descaso com o corpo pode trazer conseqüências graves para o organismo”. 

O último programa da série, exibido em 29 de maio de 2005, tinha como título 

‘Não às dietas milagrosas’. Seu objetivo era mostrar que se podia emagrecer com saúde, 

ou seja, ingerindo menos calorias e aumentando a atividade física, não só em academias, 

mas principalmente mudando hábitos do dia-a-dia. Para demonstrar a eficácia de tal 

discurso, o dr. Dráuzio afirmava: “O mesmo mundo que vive a epidemia da obesidade é 

o que mais consome produtos light e diet”. O caso mostrado era o de um homem que 

tinha sofrido um infarto em casa e que agora fazia dietas e exercícios. Ao ser 

entrevistado, ele diz: “Ou você faz exercício e segura a boca ou você morre. Então eu 

tenho que escolher o que quero: quero viver?” O programa é finalizado com a seguinte 

reflexão de Dráuzio: “Apesar de vivermos uma epidemia mundial de obesidade, os seres 

humanos um dia farão exercícios regularmente e irão comer com moderação. Faremos 

isso porque somos primatas racionais. Graças à razão, nossa espécie sobrevive há 

milhões de anos na face da Terra”, seguida da imagem de Fernanda, a adolescente 

mostrada no outro programa, dizendo que quer muito mudar, pois, quando emagrecer, 

ela será “uma nova Fernanda, uma Fernanda totalmente diferente”. 

 Não é difícil perceber nos exemplos citados quais as representações do corpo no 

discurso telejornalístico e suas relações com a sociedade atual. Pode-se observar que a 

questão da saúde como cuidado de si aparece para justificar a busca por ser belo e aceito 

pelo outro, e que a solução para o preconceito e a rejeição não é uma mudança de 

mentalidade ou comportamento da sociedade, mas sim a transformação do indivíduo, 

que no caso, deve emagrecer. Quando Fernanda, por exemplo, reclama por não 

encontrar roupas que ela desejaria ter, ou não conseguir lugar para se sentar em todos os 
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lugares, nem se cogita a possibilidade de questionar o papel da sociedade, das indústrias 

ou do poder público em relação a isso (ainda que, raramente, até apareça na mídia 

algum grupo específico reivindicando mudanças nesses aspectos). Diz-se apenas dos 

problemas que ela sofre, demonstrando o quão infeliz ela é, para afirmar que não só a 

menina, mas todos os que estão em situação parecida são também infelizes e devem 

buscar a ‘cura’ para isso. 

 Um outro aspecto interessante no caso de Fernanda é a sua recusa em se 

conformar em ser gordinha. Para ela, aceitar tal condição seria assumir sua diferença, 

admitir que não é como as outras pessoas. No entanto, quer mudar porque sabe que é 

‘normal’ (ou pelo menos busca saber ao repetir isso insistentemente para ela mesma). 

Recusar o que a sociedade contemporânea propõe, ou seja, emagrecer, seria chocante 

para os que vivem nela: seria se ‘entregar’ aos riscos. Opinião até certo ponto aceitável, 

se a menina estivesse realmente correndo risco de vida e não apenas acima do peso. 

Sobre isso, diz Paulo Vaz: “A consciência deve assegurar a boa gestão dos riscos e do 

potencial de sedução. Eis porque os comportamentos compulsivos ganham destaque na 

mídia e nos profissionais de saúde mental: perturbam a boa gestão do corpo, são uma 

forma de sublevação do corpo que o arruína” (2002: 09). 

 Dividida, então, entre a tentativa de ser feliz mesmo fora dos padrões e a pressão 

dos amigos, da família e da mídia, Fernanda entra em depressão. Para solucionar esse 

problema, é proposto o uso de um medicamento, além de exercícios físicos. Outra 

observação importante é acerca do discurso da mãe de Fernanda, que afirma nunca ter 

ensinado a filha comer e dado sempre tudo o que ela queria. Novamente a 

responsabilidade de ser insensível aos riscos é deslocada para o indivíduo. A ‘culpa’ 

pela garota ter sempre comido alimentos ‘não-saudáveis’ não é da cultura do marketing 

ou da indústria, que a cada dia lança produtos direcionados às crianças e incita-as ao 

consumo, mas dos pais, através de uma educação permissiva (em outros casos, a culpa 

poderia ser de uma educação autoritária). 

No último episódio da série, vemos um exemplo concreto do que acontece com 

quem se esquece dos riscos. É a própria ‘vítima’ quem diz que escolheu viver, por isso 

está seguindo perfeitamente o que o discurso apresentado indica. Com isso, cria-se um 

certo temor no telespectador (também despertado a todo o momento por palavras como 

“morte”, “epidemia de obesidade”, etc.), permitindo que todos se tornem vítimas em 

potencial, o que também é próprio da sociedade do risco. Analisando o discurso do 

médico neste programa, percebemos a apelação ao sentimento do público, 
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demonstrando esperança no futuro (o que remonta, de certa forma, à idéia de paraíso, 

não mais alcançada por mérito da fé, mas da racionalidade, da consciência de se cuidar), 

idealizado como sendo um local onde “todos farão exercícios regularmente e comerão 

com moderação”. Afinal de contas, é impossível que nós, seres inteligentes, possamos 

querer nossa própria destruição. 

Ao final de tudo, aparece novamente Fernanda, dizendo agora que decidiu de 

fato mudar, pois pretende ser “uma nova Fernanda”. O discurso dela é um exemplo bem 

claro de que, hoje, a subjetividade se exterioriza e de que as transformações praticadas 

no corpo afetam a construção de identidades. Em todos nós, que vivemos no mundo 

ocidental contemporâneo, ocorre a crença de que se comprarmos uma roupa nova, 

pintarmos o cabelo ou fizermos uma lipoaspiração, por exemplo, ficaremos mais 

satisfeitos com nós mesmos e seremos mais confiantes ao nos relacionarmos com o 

outro. No entanto, ainda que nos realizemos logo após uma modificação corporal, a 

lógica do consumo nos diz que haverá sempre uma roupa nova, mais interessante e de 

acordo com a moda, uma nova cor de tinta de cabelo, e novas técnicas para se alcançar a 

beleza que nunca será a suficiente. 

 

Conclusão 

 

Através da análise e do estudo do corpo nas sociedades, percebemos o quanto a 

cultura e tudo o que a constitui (modos de produção e economia, técnicas científicas e 

de comunicação, hábitos, tradições, etc.) influenciam não só na construção das 

representações sociais mas também na formação de subjetividades e, por conseqüência, 

das relações intersubjetivas. Ao observar o caso específico do telejornalismo na 

sociedade contemporânea, percebe-se o discurso que hoje rege essas representações e 

contribui para a emergência de novos sujeitos, mais preocupados com a estética, o 

cuidado de si e da aparência. Segundo esse novo modelo, por exemplo, é inadmissível 

no mundo contemporâneo ser ‘desleixado’ em relação ao próprio corpo, ou ainda 

mostrar descuido com a ‘boa forma’. Por isso a busca incessante por um corpo mais do 

que bonito, ou desejado, mas um corpo-necessário. 

 Entretanto, ainda que entendamos que essas novas formas de se conceber o 

corpo produzem também novas formas de controle, mais sutis e eficazes, podemos 

tentar buscar uma análise menos pessimista e perceber que o cuidado de si traz, além da 

destradicionalização e da rejeição a certos valores há até bem pouco tempo vistos como 
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verdadeiros, novos conhecimentos sobre nosso próprio corpo e novas maneiras de 

interação com o outro. Ao mesmo tempo em que a sociedade do consumo faz do sujeito 

acima de tudo “acumulador de sensações” (BAUMAN, 1999: 91), buscando 

incessantemente uma satisfação impossível de se alcançar e correndo o risco 

(preocupante para o resto da sociedade) de se descontrolar, vemos que, como sugere 

Jurandir Freire Costa (2004), a partir dessa mesma sociedade, podem surgir aspectos 

vistos como positivos, na medida em que os cuidados com o corpo apareçam como 

preocupação ética5 consigo, através da resistência a essas formas de poder e do 

aparecimento de novas formas de realização pessoal antes impossíveis de serem 

experimentadas fora das antigas condições de ‘normalidade’ (como, por exemplo, um 

deficiente físico que aprende a viver de uma forma diferente, descobrindo percepções e 

sensações que o podem fazê- lo se sentir novamente ‘capaz’):  

 

“A cultura somática, em conclusão, é um fenômeno multifacetado, que pode ter 
vários sentidos. Podemos torná-lo um meio eficiente para alcançar uma vida 
mais justa e feliz ou para nos deixar subjugar pela moral do espetáculo. (...) As 
novas experiências corporais fazem parte de nossa identidade, e compete a cada 
um fazer delas uma ponte para a autonomia ou uma reserva a mais de 
sofrimento e destruição”. (COSTA, 2004: 240) 

 

Difundindo o discurso de que é preciso ter prazer para ser feliz, mas para se ter 

prazer por mais tempo é preciso se sacrificar, a mídia (se colocando como porta-voz da 

ciência) propõe que o cuidado com o corpo siga essa tendência do ‘sacrifício’ e do 

autocontrole para alcançar a saúde e a longevidade. Entretanto, como em qualquer 

sistema de poder, a utilização que se pode fazer dessas novas representações vai 

depender de uma ética que se pretende seguir. Resta saber, nesse momento de incertezas 

e transformações não só subjetivas, mas econômicas, políticas e sociais, que tipo de 

ética permanecerá. 
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