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Resumo: 

A partir da análise discursiva do programa televisivo Dr.Hollywood, este artigo propõe 

a discussão a respeito do corpo como lócus da subjetividade, e a busca incessante por 

um corpo perfeito, idealizado pela mídia e promovido pelo consumo. Corpo este 

buscado pelas mulheres por meio das transformações corporais, advindos de 

procedimentos de cirurgia plástica estética, aproximando o corpo ao funcionamento de 

uma máquina. 
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Introdução 

O corpo é uma das importantes categorias de análise para a compreensão das 

transformações sociais. Desde a antiguidade clássica essa categoria é utilizada das mais 

diversas formas para a construção do sujeito. Se considerarmos as profundas alterações 

processadas no mundo, não estranharemos os diversos sentidos atribuídos aos corpos 

tornados, entre tantas coisas, mercadorias com dimensões objetivas e subjetivas. 

Segundo Santaella (2006, p.134), “o corpo está obsessivamente onipresente 

porque ele se tornou um dos sintomas da cultura do nosso tempo”. Ele consolidou-se 

como um projeto em construção, deixando de ser concebido como um conjunto de 

células e órgãos responsáveis pelas características humanas. O social passou a comandar 

o biológico, sujeitando o corpo aos padrões evidenciados. “Antes de qualquer coisa, a 

existência é corporal.” (LE BRETON, 2007, p.7).  
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É notável a consolidação de modelos idealizados de corpos sendo difundidos 

pelo mundo por meio da mídia. Tal difusão tem consolidado padrões rígidos de estética 

e beleza. Esses padrões passam por sobre as características subjetivas, identitárias e 

étnicas dos habitantes do mundo, promovendo, por exemplo, a “loirificação” das 

morenas brasileiras, além de uma série de intervenções cirúrgicas realizadas para fazer 

com que as pessoas se distanciem de sua história e assumam as feições de celebridades 

buscando os corpos exaltadas pelos media.  

 

A importância do corpo na construção da subjetividade  

No século XIX, o paradigma cartesiano (SANTAELLA, 2006) representava a 

dualidade do sujeito, formado por duas realidades distintas: de um lado o corpo, 

identificado com a natureza, de outro lado, a mente pensante, considerada como o 

espírito ou a alma. Neste paradigma, apenas a mente expressava a essência humana, 

funcionando como uma definidora do “eu”, enquanto o corpo ficava deslocado, 

considerado apenas como uma máquina hospedeira da mente (sinônimo de consciência). 

No final do século passado, a idéia cartesiana de sujeito começou a perder seu 

poder de influência, e passou a ser questionado e desconstruído por pensadores, nas 

diversas áreas do conhecimento, todos eles buscando colocar no lugar do “sujeito” e do 

“eu”, novas imagens de subjetividade. Foucault (2006) foi um dos principais pensadores 

que buscaram desconstruir esta noção tradicional do sujeito, e, não satisfeito, buscou 

também desconstruir a noção convencional de corpo. Para ele, o corpo não funcionava 

apenas como uma entidade biológica, mas sim como um produto socialmente 

construído, e em constante mutação. O corpo social foucaultiano é constituído por 

inúmeras relações de poder, que modelam e controlam o sujeito. 

Foucault (2000) constrói um discurso centrado na subjetividade, que surge 

naquele momento, como peça fundamental da ação das tecnologias do poder sobre o 

corpo. Esse processo, desencadeado a partir do controle, é modelado sobre a sociedade, 

permitindo que o indivíduo incorpore um sistema de produção vigiado que o modelará 

por toda a sua existência. Ele sustenta que as mudanças nas relações de poder geram 

transformações na constituição da subjetividade. Subjetividade esta que o indivíduo 

estabelece consigo (processo de subjetivação) e com o meio, ficando claro que, para 

Foucault, o corpo, as relações de poder e as formas de subjetivação caminham sempre 

juntos. 
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Cardoso Jr. (2005) vem confirmar essa visão de Foucault de uma subjetividade 

ligada principalmente ao corpo. Assim,  

 

o sujeito é corpo. [...] A subjetividade é algo que acontece num corpo e dele não 

se desvincula. De fato, se a subjetividade é [...] uma expressão de nossa relação 

com as coisas, através da história, então, o modo mais imediato pelo qual essa 

relação se expressa é o corpo, entendido não apenas como corpo orgânico, mas 

também como corpo construído pelas relações com as coisas que encontra 

durante sua existência (CARDOSO JR., 2005, p. 345). 

 

Outros pensadores contemporâneos como Deleuze, Nietzsche, Guattari e 

Lipovetsky, cada um a sua maneira (que cabe discutir em uma pesquisa posterior), 

redescreveram o corpo, seja como organismo, seja determinado por novas tecnologias, 

ou como um corpo narcísico no contexto do consumo, como um espaço que reflete as 

características peculiares da vida moderna; o corpo tornado idêntico a sua imagem 

vivida, ligado a sua subjetividade. Constrói-se uma estética da existência, um corpo 

comunicativo na linha foucaultiana (VILLAÇA, 2007). 

Na realidade, o que se percebe atualmente é que o corpo, cada vez mais, tem 

recebido a condição de lócus da subjetividade. Para além de uma simples edição 

corporal, existe na atualidade o desejo de criar discursos que legitimem a materialidade 

na intenção de produzir outra subjetividade, que associe prazer ao consumo para criação 

de um corpo ideal. 

O corpo é ao mesmo tempo o principal objeto de investimento do amor 

narcísico e a imagem oferecida aos outros – promovida, nas últimas décadas, ao 

mais fiel indicador de verdade do sujeito, da qual depende a aceitação e a 

inclusão social (KEHL, 2004, p. 175). 

     

Vivemos um tempo pós-humanista (SANTOS, 2003) ou pós-orgânico (SIBILIA, 

2003). Corpo e subjetividade nunca estiveram tão juntos ou mesclados com relação à 

relevância enquanto definidores do sujeito. A matéria torna-se indicadora da 

subjetividade e principal espaço para sua expressão.  Portanto, o corpo não está mais 

destinado ao desprezo em momentos de elevação do sujeito, mas apresenta-se enquanto 

“tela” onde se escrevem a subjetividade, a cultura e a técnica. “Se o corpo servia para 

vestir o sujeito, a corporeidade contemporânea, transportada pela imagem, traz uma 

experiência de si que escapa ao próprio sujeito” (VILLAÇA, 2007, p. 16). Os atuais 

movimentos de representação e construção identitárias acontecem por meio da edição 

do corpo, produzindo uma desconstrução da imagem. A imagem “instala uma 
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semelhança entre si e si mesmo que se manifesta, pelo avesso, no desejo generalizado 

da sociedade contemporânea de comunicar” (Idem, p.18).  

 

A busca pelo corpo “perfeito” aliada ao consumo 

Pensar o corpo hoje é pensar suas performances, seus limites, numa visão que o 

contemple como um dos elementos principais constitutivo da subjetividade. Os 

desenvolvimentos das ciências oferecem a possibilidade ao sujeito moderno de mudar 

seu corpo tanto na aparência quanto nos elementos fundamentais de sua estrutura. “A 

aceitação ou a recusa do corpo é uma possibilidade oferecida ao sujeito humano a partir 

de uma nova dinâmica biopsicossociológica surgida no horizonte das novas 

tecnologias” (VILLAÇA, 2010, p.83). O corpo surge como matéria e espírito 

simultaneamente. 

No começo da década de 60, o interesse e a preocupação em se estudar os 

“defeitos” do corpo tomaram proporções maiores, e, por meio de estudos sobre a origem 

das rugas, a beleza do corpo toma lugar nos estudos internacionais de bioquímica e 

costemetologia:  

 

As causas das rugas deixam de limitar-se aos fatores morais – tais como as 

atitudes julgadas viciosas – ou , ainda, às características do clima e da 

alimentação. Além deles, todos os sinais de envelhecimento se tornam 

problemas causados por transtornos subjetivos e, sobretudo, pela ausência de 

cuidados ou pelo uso de produtos inadequados (SANT‟ANNA, 2007, p. 70).  

 

Neste momento, as noções de saúde e juventude tendem a deixar de ser 

qualidades de vida e passam a ser consideradas características essenciais do humano. 

Ao mesmo tempo, o gosto acentuado pela exibição de imagens de corpos “perfeitos” 

torna-se rotineiro e massivo. No Brasil, a partir da década de 70 o corpo passa a ser 

valorizado cada vez mais, e a “beleza nacional” desponta nos rostos de modelos como 

Luiza Brunet e Monique Evans – mulheres magras, jovens, bronzeadas, saudáveis, 

sensuais. O corpo da brasileira passa a ser objeto de desejo em todo o mundo. As 

modelos começam cada vez mais jovens, e a juventude passa a ser uma obsessão. A 

mídia, principalmente por meio da publicidade, propõe corpos perfeitos, ideais. “O 

corpo não precisava mais ser direcionado no sentido de „encaixar-se‟ nas roupas. A 

roupa moldava-se a um corpo já previamente disciplinado” (VILLAÇA, 2007, p.201). O 

corpo cada vez mais jovem, saudável e magro (conceitos que se tornam sinônimos) é 

vendido como a embalagem ideal para a mulher moderna do novo milênio. 
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A forma de se manter em conexão com a natureza é fazer do corpo o templo 

maior. Um templo moldado em academias, dietas, novas terapias alternativas, 

renovando a máxima de “mente sã, corpo são”. A silhueta considerada ideal 

pelas mulheres é a das manequins com braços e pernas finas, estilo adolescente 

(Idem, p.220). 

  

Na atualidade é possível observar a ênfase do culto ao corpo – a corpolatria. A 

corpolatria é caracterizada pela preocupação e cuidados extremos com o próprio corpo, 

não no sentido médico e higiênico, mas sim no sentido narcísico de sua aparência física 

(CODO e SENNE, 1985). Academias de ginástica, clínicas cirúrgicas e salões de beleza 

se transformam em verdadeiros templos do corpo. No culto ao corpo “não devemos nos 

contentar com o corpo que temos, devemos modificá-lo, torná-lo mais perfeito” (LE 

BRETON, 2001 apud MORAES, 2005, p.134). Ser magro e permanecer sempre jovem 

é o discurso permanente, estabelecendo uma obsessão contemporânea pela mutação 

física, em uma estratégia de normatização do corpo. O corpo torna-se a prótese de um 

sujeito – um sujeito que, a partir da representação do outro, inventa sua própria 

aparência física, distanciando-a de sua história.  

“Vivemos a cultura do movimento e da verdade visual. A soma dos dois fatores 

parece indicar que só o que está em mutação importa” (VILLAÇA, 2007, p.136). O 

corpo não modificado cultural e tecnologicamente é considerado como não sendo 

“natural” (proveniente de uma natureza criada pelos efeitos das transformações 

técnicas). Segundo Sibília (2003) essas modificações vistas como “naturais” levarão a 

sociedade a atingir um ponto onde todos serão classificados como homens pós-

orgânicos – homens que superariam as limitações impostas pela sua organicidade e 

contemplaria a abolição das doenças e até mesmo da própria morte. 

 O culto ao corpo é ainda legitimado pelo consumismo como ordem social. O 

gosto pela mudança se difunde com as novas funções subjetivas do consumo. Consumir 

representa uma maneira de o homem se apropriar emocionalmente dos “objetos” do 

mundo, que, na moral do consumo, representam uma sensação de “status” que, com 

eles, se pode conquistar (COSTA, 2004). “No consumo, as mercadorias oferecem o lado 

material e a função simbólica, sendo boas para fazer pensar” (VILLAÇA, 2010, p.107). 

Na sociedade contemporânea os objetos, que são fortalecidos pelo discurso midiático, 

perdem rapidamente o seu valor, caem em desuso e são ultrapassados por outros mais 

modernos. Com isso, a reprodução da insatisfação constante nos indivíduos, garante o 

consumo desenfreado dos objetos, e, por sua vez, a manutenção do discurso midiático 
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hegemônico, em que “ „eu‟ sou a norma, que todos são como „eu‟, que qualquer coisa 

diferente ou outra não é normal” (KELLNER, 2001, p.83).  

 

A mídia reforçou a participação do corpo físico na constituição da subjetividade 

de dois modos. Primeiro, pela propaganda comercial de cosméticos, fármacos e 

instrumentos de aperfeiçoamento da forma corporal; segundo, pela identificação 

de certos predicados corporais ao sucesso social. O último aspecto é 

fundamental. Assim, a corrida pela posse do corpo midiático, o corpo-

espetáculo, desviou a atenção do sujeito da vida sentimental para a vida física. 

Criaram-se uma nova educação dos sentidos, uma nova percepção da 

morfologia e das funções corporais que tornaram o bem-estar sensorial um sério 

competidor do bem-estar sentimental (VILLAÇA, 2007, p. 140). 

 

O corpo é super-investido de sentido e, segundo Baudrillard (1970), a 

publicidade adquire a função de narrar as relações com o corpo, funcionando ela mesma 

como objeto de consumo, conotação e código distintivo. Para ele, a sociedade de 

consumo tem a função, justamente, de regular a falta de bens materiais e/ou simbólicos 

a fim de originar nos indivíduos, a carência e o privilégio, elementos básicos para a 

diferenciação social. A insatisfação é constitutiva do consumismo. Assim, ter um corpo 

nos moldes dos corpos ideais é a forma como muitas pessoas têm de, subjetivamente, 

ganhar “status” e aprovação social. A sociedade de consumo leva a padronização não 

apenas dos produtos, mas também dos sujeitos. O corpo-mercadoria consagra a 

sociedade de consumo. O valor do sujeito está vinculado à imagem que possui, e por 

isso o corpo se torna fundamental nesta análise.  

Fomentando a discussão, a globalização e os avanços tecnológicos não podem 

ser desconsiderados. “A globalização implica também na produção de kits perfis-padrão 

de acordo com cada órbita do mercado, para serem consumidos pelas subjetividades” 

(ROLNIK, 1997, p.19). Segundo a autora, um mercado variado, conceituado por ela 

como “drogas”, sustenta e produz essa demanda de ilusão subjetiva. A televisão é 

considerada como um destas “drogas”, onde os viciados “vivem dispostos a mitificar e 

consumir toda imagem que se apresente de uma forma minimamente sedutora, na 

esperança de assegurar seu reconhecimento em alguma órbita do mercado” (idem, p.21). 

O sujeito se sente obrigado a consumir algum tipo de “droga” porque teme as linhas do 

tempo em sua pele e precisa permanecer em seu corpo ideal ou bem próximo a ele. “Os 

indivíduos consomem, porque aprenderam a associar consumo à felicidade” (COSTA, 

2004, p.137). 
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As mutações corporais e suas implicações na subjetividade feminina  

Este discurso da juventude, da magreza e do corpo perfeito, veiculada 

massivamente pela mídia, parece obrigar a mulher a investir neste tipo de corpo para ser 

legitimada socialmente. Para este fim, a mulher lança mão de horas em academias de 

ginásticas, se submete a regimes e dietas excessivas, faz uso de cosméticos e 

farmacológicos sem estar necessariamente doente, e passa por intervenções cirúrgicas – 

das mais simples as mais complexas – cada vez mais freqüentes a fim de expressar a sua 

subjetividade “jovial”, segundo o discurso midiático hegemônico, através de sua 

imagem, utilizando-se do corpo para alcançar este objetivo.  

Segundo Goldenberg (2007) as brasileiras “imitam” mulheres de prestígio – 

modelos, atrizes, cantoras, apresentadoras – que têm o corpo magro e jovem como o seu 

principal capital, ou uma de suas mais importantes riquezas. O corpo de grande parte 

das mulheres no Brasil é um corpo controlado, mutilado, e alvo de grandes 

investimentos financeiros. 

Nesse sentido é importante questionarmos: que corpo feminino é esse que 

precisa ser tão manipulado? Como esse corpo vem sendo pautado e editado no mundo 

contemporâneo? Por que é tão difícil, ou até impossível, lidar com um corpo 

naturalmente seu? Enfim, como esse discurso estético se impõe, provocando tantos 

sacrifícios e manipulações ao corpo da mulher? Já diria Villaça (2007, p.56): “Nossos 

corpos nos pertencem menos do que acreditamos”. Certamente não é ao acaso que as 

academias de ginástica estejam lotadas; que as clinicas de estética estejam recebendo 

cada vez mais, novas demandas e oferecendo fórmulas inovadoras para solucionar as 

imperfeições do corpo; e que a medicina está sempre disposta a satisfazer esse desejo, 

criando e investindo em novas tecnologias, cada vez mais apuradas. Também não é sem 

motivo que as revistas femininas e programas de televisão dedicados a este público, 

estejam cada vez mais, destinando para as mulheres uma diversidade de dicas, receitas, 

conselhos e medidas desejáveis, mostrando na veiculação de suas imagens o corpo 

feminino que se deve ter e buscar incansavelmente.  

Não é eventual também, que as intervenções cirurgicas estéticas estejam cada 

vez mais presentes no cotidiano do público feminino. Atualmente, o Brasil ocupa o 

segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas, perdendo somente para os 

Estados Unidos, e é considerado o número um em relação ao aperfeiçoamento de novas 

técnicas e à qualificação dos cirurgiões. Em 2009 no Brasil, foram feitas 645.464 

cirurgias plásticas, desse total, 443.145 foram cirurgias estéticas (69%), e 202.319 
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cirurgias reparadoras (31%), o que representa 1788 cirurgias plásticas por dia. Aas 

mulheres são as que mais se submetem à cirurgia (82%) principalmente de lipoaspiração 

(29%) e implante de silicone nos seios (19%). (EQUILÍBRIO, 2010).  

 

O homem sempre teve relação problemática com a própria imagem, retocando o 

corpo de múltiplas maneiras: deformações, mutilações, tatuagens, 

escarificações, maquiagem, vestuário, cirurgia estética. Nascendo nu e 

desprotegido, exposto às intempéries e aos olhares, teve que se proteger de sua 

insignificância biológica e marcar a sua presença à cultura e à comunidade 

(THEVOZ, 1984 apud VILLAÇA, 2007, p.57). 

 

Como explicar este crescimento explosivo da indústria da beleza e a 

popularidade cada vez maior da cirurgia plástica? Goldenberg (2007) cita mudanças 

estruturais das condições de trabalho – como um número maior de mulheres trabalhando 

e o aumento da competitividade no local de trabalho – que estimularam tanto o medo de 

envelhecer, quanto o medo de engordar. Aponta também a competição no mercado 

afetivo-sexual, extremamente desfavorável para as mulheres após os 30 anos. “É preciso 

que os corpos julgados sofredores sejam exibidos na ante-sala da cirurgia plástica. 

Depois dela, espera-se encontrar apenas contentamento e beleza” (SANT‟ANNA, 2007, 

p.71). 

Mas o que torna o Brasil especial nessa área é o ímpeto com que as pessoas 

decidem mudar o corpo e a rapidez com que a decisão é tomada. São três as 

principais motivações para fazer uma plástica: atenuar os efeitos do 

envelhecimento, corrigir defeitos físicos e esculpir um corpo perfeito. No 

Brasil, esta última motivação é a que mais cresce: a busca de um corpo perfeito 

(GOLDENBERG, 2007, p.26). 

 

É possível observar que a estética do corpo aparece na contemporaneidade como 

uma urgência feminina, marcando a relação que a mulher estabelece com seu corpo 

hoje. Relação esta que abrange determinadas manipulações do corpo nunca antes 

efetivadas com tanta ênfase e diversificação. Neste contexto, o desejo de uma imagem 

idealizada de corpo parece se fixar no prazer em investir nessa imagem desejada, 

através do consumo, e, ao mesmo tempo, uma inquietação, por nunca alcançar esta 

imagem plenamente; inquietação esta que leva ao consumo incessante no ato de investir 

no próprio corpo. Surge neste contexto,  

 
o corpo sugado pelas lipoaspirações; implantado pelos silicones; preenchido por 

quantidades de gordura; cortado pelos bisturis; espetados pelas seringas com 

botox; diminuído ou secado pelas dietas; apertado pelos modernos espartilhos; 
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mutilado
4
 por novas técnicas cirúrgicas; modelado pelas máquinas nas 

academias e clinicas de estética; manipulado, enfim. (SOUZA, 2007, p.15). 

 

A dor, explica Le Breton (2008, p. 45), não é valorizada. “É uma lembrança 

irrisória da „carne‟, o protesto de uma carne vivida como uma máquina corporal que as 

tecnologias contemporâneas tornaram obsoleta”. 

 

Dr.Hollywood e o espetáculo da mutação corporal  

 Por ser tão difundida a idéia de que a mulher tem que ter determinado tipo de 

corpo, a mídia é poderosa responsável por este ideal, funcionando como fator de grande 

contribuição para os altos níveis de insatisfação corporal nas mulheres da atualidade. 

Com o objetivo de identificar na mídia o discurso de valorização do corpo “perfeito” e a 

busca deste por meio da mutação corporal, este estudo se propõe a fazer uma análise do 

programa televisivo, Dr.Hollywood
5
, buscando os sentidos que emergem no discurso 

dessa produção enquanto produto cultural simbólico, que parte da premissa de que a 

melhoria na aparência corporal, por meio de intervenções cirúrgicas, tende a refletir no 

aumento da auto-estima, podendo promover repercussões positivas na vida pessoal e 

profissional do indivíduo, em especial, do público feminino. 

Segundo Orlandi (2007), o discurso não se trata de mera transmissão de 

informação, já que o funcionamento da linguagem põe em relação sujeitos e sentidos, 

afetados pela língua e pela história. “A análise do discurso visa compreender como os 

objetos simbólicos produzem sentidos, analisando assim os gestos de interpretação que 

ela considera como atos do domínio simbólico, pois eles intervêm no real do sentido.” 

(ORLANCI, 2007, p.26).  

A televisão facilita a criação de comportamentos – “kits perfis-padrão” 

(ROLNIK, 1997) – ou seja, novos hábitos de consumo e de atitudes do cotidiano que 

impulsionam a compra e uso de novos produtos. A televisão funciona como parte 

integrante do desenvolvimento do país, transformando a população em mercado 

consumidor ativo. “Pode-se afirmar que se trata de constituir os espectadores em 

consumidores” (ALMEIDA, 2003, p.29).  

                                                 
4 Atualmente um número cada vez mais significativo de mulheres, em todo o mundo, tem retirado, por intermédio de 

intervenções cirúrgicas, algumas costelas, com o intuito de diminuir as medidas da cintura (Nota da autora). 

 
5  Dr. Hollywood. Reality show que traz o cirurgião plástico Dr. Robert Rey, de Beverly Hills, falando sobre o mundo 

dos corpos alterados pela cirurgia plástica. Exibido, desde 2007, pela RedeTV (canal aberto). O programa é uma 

parceria com a Sato Company (EUA), e é também exibido no canal E! nos Estados Unidos, onde se passa o 

programa. 
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A televisão permite [...] introduzir furtivamente na duplicata do mundo, aquilo 

que se considera adequado ao real. Preenche-se a lacuna que ainda restava para 

a existência privada antes da indústria cultural enquanto esta ainda não 

dominava a dimensão do visível em todos os seus pontos. [...] Os seus veículos 

se articulam de tal forma que não há espaço entre elas para que qualquer 

reflexão possa tomar ar e perceber que o seu mundo não é o mundo. [...] É de se 

supor que a televisão faz delas mais uma vez aquilo que de qualquer forma já 

são, só que ainda mais do que já o são. Isso corresponderia à tendência global, 

de base econômica, da sociedade contemporânea, no sentido de não mais ir 

além de si próprio em suas formas de consciência, mas sim de reforçar 

tenazmente o status quo e, sempre que ele pareça ameaçado, reconstruí-lo. [...] 

A nova técnica diverge do filme no sentido de que, à semelhança do rádio, 

atende ao consumidor a domicilio. (ADORNO, 1987, p.346-347).  

 

Partindo do discurso do corpo ideal como objeto de felicidade, o programa  

Dr.Hollywood apresenta ao espectador o “mundo mágico” da cirurgia plástica, 

apresentando o procedimento desde seu início, até o final, quando finalmente, seguindo 

o discurso produzido, a vida da pessoa é mudada. Há sempre entrevistas com as 

pacientes e filmagens das cirurgias – sem qualquer tipo de censura aos procedimentos 

cirúrgicos –, além de mostrar o "antes e depois" de cada paciente. O espectador então 

acompanha desde o procedimento pré-cirúrgico, quando é mostrada a preparação da 

paciente, até o pós-cirúrgico, mostrando a chegada da felicidade à vida da mesma.  

O programa coloca os cirurgiões com jalecos elegantes, muitas vezes assinados 

por grifes famosas, e apresenta também suas vidas pessoais – jogos de golf, passeios em 

iates com a família, viagens pelo mundo, etc. – colocando tanto o procedimento 

cirúrgico, quanto os médicos que o realiza, de uma maneira “embelezada” para que o 

espetáculo se torne mais agradável aos olhos dos espectadores. David Le Breton (2008) 

coloca o funcionamento deste ambiente cirúrgico de uma maneira bem poética, 

combinando, perfeitamente, com o que é visto na realidade do programa Dr.Hollywood: 

 

Após a anestesia da dor graças a uma peridural, o cirurgião e os membros de sua 

equipe, todos vestidos por grandes costureiros, começam a trabalhar, seguindo 

uma dramaturgia meticulosa. Uma cerimônia barroca mescla a dança à palavra, 

a pintura à imagem de vídeo ou à fotografia, o teatro, as artes plásticas, a carne 

e a faca. A performance é substituída por sistemas de vídeo. [...] A cena da 

operação torna-se uma oficina, e a intervenção cirúrgica, o espetáculo, mas 

também parte da obra apresentada. Fotografias, desenhos, pinturas, relicários 

que contêm sangue e gordura do artista prolongam a performance e seu registro 

em vídeo (LE BRETON, 2008, p.47). 
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O espectador que acompanha todo o procedimento, desde o início até o fim, de 

uma forma mágica e espetacular, percebe, como em qualquer outra narrativa, que a 

paciente, finalmente, teve o seu final feliz. Isso é reforçado sempre por meio dos 

depoimentos que são exibidos ao final do programa, como o depoimento de Julie, de 30 

anos, paciente que realizou seis cirurgias ao mesmo tempo (aumento de bumbum, 

lipoescultura, redução dos grandes lábios a laser, rejuvenescimento vaginal, aumento e 

lifting dos seios):  

 

Depois da cirurgia muita coisa aconteceu na minha vida. Eu conheci alguém e 

estamos namorando a duas semanas. [...] Eu me sentia uma mulher velha, e eu 

tenho 30 anos. E agora que eu estou bem, eu sinto a minha idade, e acho esse o 

resultado mais espetacular da cirurgia. Eu fiquei muito mais confiante. [...] 

Antes da cirurgia eu era muito autocrítica em relação a sair e usar certas roupas. 

E agora eu posso usar tudo que eu gosto. Eu me sinto a vontade. [...] Na região 

das nádegas eu ganhei uma “curvinha”. Nada muito acentuado, mas uma curva 

suficiente para eu ficar bonita. Com o rejuvenescimento vaginal eu voltei a ser o 

que eu era antes de ter os meus filhos. Eu ganhei muito mais que isso. [...] Eu 

me sinto como uma mulher maravilha! (Depoimento de Julie, no programa 

Dr.Hollywood do dia 11/07/2010). 

 

Além de depoimentos de satisfação e felicidade, como o de Julie, enquanto a voz 

da paciente é ouvida em off , o programa vai dispondo imagens do cotidiano da mesma, 

de momentos de felicidades – bastante estereotipados – como brincar com os filhos, 

namorar, sorrir, etc. A imagem predomina sobre a narrativa porque ela seduz e fascina 

(KELLNER, 2001), ou ainda, como afirmava Adorno (1987, p.351) a imagem “especula 

sobre o inconsciente”, ajudando a reforçar o discurso do corpo perfeito. 

Muitas pessoas parecem se esquecer que uma cirurgia plástica não passa de uma 

cirurgia como qualquer outra, envolvendo riscos inerentes a este tipo de procedimento 

médico. O caso de Julie, por exemplo, uma mulher de 30 anos que já tinha um corpo 

relativamente próximo ao do “corpo ideal”, mas só encontrou a si mesmo depois que 

realizou a modificação corporal, por meio de tantas cirurgias. O Dr. Ivo Pitanguy
6
 

(1992), reforça a idéia de que a função da cirurgia plástica é possibilitar a harmonização 

do corpo com o psiquismo, visando ao estabelecimento de um equilíbrio interno que 

permitiria ao indivíduo uma reestruturação e um reencontro consigo mesmo, de modo a 

se sentir em harmonia com sua própria imagem e com o ambiente que o cerca.  

Apesar destas possibilidades, quando uma pessoa passa a considerar a cirurgia 

plástica (ou as mutações no corpo) como sua única fonte de felicidade, tende a diminuir 

                                                 
6 Considerado o mais renomado cirurgião plástico do Brasil, e um dos melhores mundo. 
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suas alternativas de efetivo cuidado corporal e de satisfação psicológica, tornando 

obsessiva e doentia uma motivação que poderia ser saudável. É nesse campo que 

podemos analisar o caso de Tábitha, de 39 anos, ex-atriz pornô, e muito conhecida por 

Dr. Rey e os demais médicos do programa, por ser considerada uma viciada em cirurgia 

plástica. Ela já fez todos os liftings possíveis, fez alterações profundas em seu rosto, 

assim como usou o resto do menu das intervenções: lipoaspiração, botox, lifting, 

lipoescultura, branqueamento de ânus, implantação de próteses, redução dos grandes 

lábios, etc. Tábitha se refere aos inúmeros procedimentos cirúrgicos que realiza dizendo 

que “se „tá‟ estragado, eu conserto”, frase dita no programa que foi ao ar no dia 

19/06/2010. Por esta frase se percebe um discurso injetado em seu inconsciente que 

relaciona o homem a uma máquina, onde se conserta ou trocam-se as peças quando algo 

não funciona bem. Não é por acaso que na atualidade a relação entre corpo e máquina se 

tornou uma guerra de fronteiras. “No mundo contemporâneo, torna cada vez mais difícil 

distinguir aquilo que é puramente organismo daquilo que é puramente máquina” 

(VILLAÇA, 2007, p.41). Analisando o depoimento de Tábitha e sua própria conduta em 

relação as mutações corporais, pode se aproximar essa relação ao conceito de homem 

pós-orgânico, citado anteriormente (SIBILIA, 2003).  

“Esses pacientes são um pouquinho diferentes. Eles pedem coisas estranhas na 

cirurgia plástica”, diz Dr. Rey quando descobriu que o novo desejo de Tábitha era 

implantar um diamante dentro do pulso, com a seguinte justificativa: “Já tenho tanta 

coisa no corpo, posso ter um diamante também”. Porém ao explicar-lhe a 

impossibilidade de realizar seu desejo – devido a infecções futuras e imobilidade de 

nervos do pulso – a paciente fica desolada, chorando copiosamente por várias horas e 

afirmando que sem o diamante nada mais faria sentido em sua vida, nem mesmo outra 

cirurgia plástica já marcada anteriormente. Fato este que só vem confirmar toda teoria 

abordada ao longo deste artigo. 

Apesar de ser um programa que valoriza a modificação corporal, principalmente 

para a estética, buscando o corpo perfeito, estabelecendo uma aproximação do homem-

máquinico, existem também cirurgias que são feitas para reparação de problemas como, 

por exemplo, a fissura labial. Além disso, em todos os casos, Dr.Rey faz questão de 

fazer algumas ponderações, alertando que apesar de tudo, a cirurgia plástica é uma 

cirurgia, e por isso, é um procedimento complexo, onde pode se correr riscos de morte. 

No caso de Julie, por exemplo, Dr. Rey diz:  

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 13 

Eu sou contra fazer tanta cirurgia no mesmo dia, porque passar tantas horas na 

mesa cirúrgica, sem se mover, pode dar um coágolo, e coágolo mata. [...] Outra 

coisa, a moça “tá” perdendo sangue, hora após hora perdendo sangue, e pode 

causar um ataque do coração. Então é melhor fazer uma ou duas coisas, deixar 

sarar e voltar o ano que vem (Programa Dr.Hollywood do dia 11/07/2010). 

 

Mesmo fazendo estas ponderações, que duram aproximadamente 8% do tempo 

total do programa, fica claro o discurso recorrente no programa contribuindo para a 

busca do corpo “perfeito”, mesmo que para isso seja necessário um procedimento 

cirúrgico, que é mostrado como parte principal de um espetáculo; espetáculo esse que 

assume posição central quando se trata de corpo, essencialmente o corpo feminino. A 

afirmação de Costa (2004), de que as pessoas consomem, porque associam consumo à 

felicidade, fica ainda mais claro através da observação e análise de Dr.Hollywood. Fato 

reafirmado por várias declarações do Dr. Rey no decorrer dos programas, como: “Eu 

sou pago pra deixar a pessoa mais contente, mais alegre, com mais auto-estima” 

(programa exibido no dia 04/07/10), ou ainda: “Um cirurgião pode mudar 

completamente a vida de uma pessoa” (programa exibido no dia 13/06/2010). 

 

Considerações finais 

Embora a pesquisa tenha trabalhado apenas com a análise de um programa 

televisivo, os resultados apontam que na sociedade contemporânea a construção da 

subjetividade está intimamente ligada ao corpo e sua transformação. Os resultados 

também mostram que a procura de mulheres pela cirurgia plástica, como meio rápido e 

eficaz para alcançar o corpo desejado, perpassa por cima de fatores como os riscos 

advindos da cirurgia e da anestesia ou das dores do pós-operatório, pois o objetivo final 

de alcançar a felicidade, por meio do consumo de “peças” para melhorar o corpo, foi 

alcançado pelas pacientes, que aumentaram a auto-estima, e autoconfiança através da 

mutação corporal significativa. 

O problema maior resume-se ao excesso de procedimentos cirúrgicos que são 

realizados, à insistência na busca da beleza e juventude, e ao demasiado investimento –

financeiro e psicológico – que coloca o corpo como componente principal – ou único – 

da subjetividade humana. E mesmo que a mulher encontre satisfação após a realização 

da cirurgia, verifica-se ainda, que ela tende a se encontrar excessivamente dependente 

de tais modificações. Segundo Hall (2005), estas mudanças nas sociedades modernas 

causam a perda de um “sentido de si”, contribuindo para que o sujeito tenha crises de 

identidade.  
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Goldenberg (2007) defende que as mulheres deveriam se libertar, e demonstrar 

sua aceitação com a idade, seu corpo, sua pessoa e sua história. Para ela, a eliminação 

dos “defeitos” dos rostos e corpos femininos equivale a apagar a identidade, o poder e o 

valor das mulheres. Importante visão que deve ser também abarcada pela mídia, 

possibilitando assim a criação (e não a simples (re) produção) de discursos e novas 

formas de subjetividade feminina centrada não somente na materialidade, mas também 

nos ganhos advindos com a chegada da maturidade, por exemplo. 
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