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A construção do apresentador-especialista no programa Bem Estar1 
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Resumo: Central para a construção e publicização dos fatores de risco, os profissionais da 
saúde, em particular os médicos, são tidos como expertos em estilo de vida. Neste artigo, 
verificamos como se constrói a interacão especialistas-audiência no programa Bem Estar 
(TV Globo) utilizando modos de endereçamento e análise estilística televisiva como 
método. O discurso técnico, os recursos visuais e as vestimentas dos especialistas 
conferem-lhes lugar de autoridade e contribuem para que operem como tecnologias difusas 
de governo indireto, tentando influenciar a conduta e hábitos do telespectador. 

Palavras-chave: saúde, televisão, tecnologia cultural. 

 

Este trabalho foca em um aspecto da engrenagem que sustenta os programas 

televisivos de estilo de vida, gênero em que classificamos o Bem Estar, programa exibido 

diariamente pela TV Globo: investigamos como se dá a construção do apresentador-

especialista ou coapresentador. Já em 1994, Sonia Livingstone e Peter Lunt estudaram a 

construção midiática da expertise e do senso comum em programas com participação da 

audiência. No presente trabalho, no entanto, a participação da audiência não é ao vivo, 

embora a transmissão da conversação no estúdio seja. Em um ambiente mais controlado, 

como se processa a construção deste especialista? Como ele interage com o telespectador? 

Na primeira parte, apresentamos um pequeno histórico do surgimento do gênero 

programa televisivo de estilo de vida seguida pela abordagem da perspectiva da 

governamentalidade, conceito do filósofo Michel Foucault cujos seguidores ampliaram seu 

significado. Contextualizamos a saúde na contemporaneidade e, então, tratamos de modos 

de endereçamento, nascido da análise fílmica, e da análise estilística televisiva, também 

influenciada por estudos de cinema, como métodos para captar o endereçamento do Bem 

Estar e o posicionamento dos especialistas da área da saúde. 

1. Gênero programa de estilo de vida 

Nos anos 1990, a Grã-Bretanha viu novos programas da BBC, exibidos em horário 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Televisão e vídeo do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
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nobre, deixar muitos acadêmicos e críticos da mídia perplexos: os programas foram 

considerados emburrecedores, um “muro de lazer”, em referência ao entretenimento que, 

deixando o hard news3 para mais tarde, tomava conta da grade das 20 horas (BRUNSDON 

et al, 2001). Símbolo nacional para muitos britânicos, a BBC exportaria, em breve, esse tipo 

de programa que, para parte da audiência, foi sucesso total. Foi assim que Changing Room, 

em 1996, ganhou muitos países de língua inglesa, tornando-se o primeiro caso de 

exportação de sucesso de programa de estilo de vida. E o que é programa televisivo de 

estilo de vida? Segundo Jayne Raisborough (2011), programas televisivos de estilo de vida 

podem ser descritos como um subgênero de reality TV: 

“Este termo [ lifestyle TV] abrange uma variedade de formatos que não só 
apresentam o comum/ordinário para o deleite ou horror da audiência, mas 
cuja tarefa principal é a sua transformação, aperfeiçoamento e gestão. 
(RAISBOROUGH, 2011, p.7) 4 

Graças ao interesse dos pesquisadores dos estudos culturais, esse gênero tem sido 

mais estudado na televisão,  mas ele está presente no rádio, livro de autoajuda, anúncio 

publicitário, web, etc. Os conteúdos da mídia de estilo de vida referem-se a hábitos 

alimentares, receitas culinárias, cuidados com a saúde e com o corpo, autoajuda, moda, 

viagens, consumo cultural, entre outros. É um gênero que tem sido investigado a partir da 

ideologia do individualismo neoliberal e da autovigilância (LEWIS, 2006, 2012, PALMER, 

2002, 2003, OUELLETTE e HAY, 2008) ou a partir da estética orientada para o consumo 

(BELL e HOLLOWS, 2005, TAYLOR 2002, BRUNSDON et al 2001). A primeira 

abordagem – a que interroga o neoliberalismo e as suas diversas maneiras de 

instrumentalizar a televisão – é a que nos interessa5.  

2. Estilos de vida e autogerenciamento 

Em Better Living through reality TV, Laurie Ouellette e James Hay (2008) 

examinam diversos programas de reality TV  exibidos nos Estados Unidos e sugerem que 

são racionalidades neoliberais que enfatizam o governo a distância. “São técnicas práticas,  

altamente dispersas, para refletir, gerenciar e aperfeiçoar as múltiplas dimensões de nossa 

                                                
3 “Expressão que designa o noticiário de fatos relevantes, densos e complexos.” Rabaça,C. e Barbosa, G. Dicionário de 
comunicação. p.360 
4 Tradução nossa para: This term speaks to a range of formats that not only present the ordinary for an audience’s delight 
or hor- ror, but whose primary task is with its transformation, betterment and management 
5  Ryan (2015) afirma que o sujeito autogerenciado da televisão é interpelado mutualmente pelas forças interligadas do 
cidadão neoliberal e do estilo de vida/consumo. Talvez este seja o caso do Bem Estar, mas nossa pesquisa ainda não 
avançou até este ponto. 
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vida pessoal com os recursos disponíveis” (OUELLETTE e HAY, 2008, p.2).6 Para esses 

autores, programas de estilo de vida são um desses recursos acessíveis para o auto 

gerenciamento e autoaperfeiçoamento. O estudo de Gareth Palmer (2003) sobre programas 

de reality TV também se utiliza do conceito de governamentalidade7. Ele associa os reality 

TV a processos de gerenciamento social e argumenta que esses programas funcionam como 

uma das muitas autoridades dispersas, atores e agências, que utilizam as tecnologias do self8 

com o objetivo de governar a distância: a televisão faria com que a audiência se 

identificasse com os participantes destes programas levando-os a adotar uma ética da 

autorreflexão, controle e transformação que incorpora um regime particular de verdade 

sobre o que constitui ser um bom cidadão.  

Diante da crescente inserção da racionalidade do mercado livre em todos os setores 

da sociedade e em todas as dimensões de governo, gerenciar e cuidar de si tornou-se um 

imperativo, afirmam Ouellete e Hay (2008). Eles se referem ao sentido de obrigar os 

cidadãos a se atualizarem e a se ‘maximizarem’ não por meio da sociedade ou 

coletivamente, mas por meio de suas escolhas nas esferas privadas do estilo de vida, da 

domesticidade e do consumo. 

A televisão, de acordo com estes pesquisadores, seria um recurso para adquirir e 

coordenar as técnicas para gerenciamento de vários aspectos da vida de um indivíduo. Ela 

seria, assim, considerada como uma analítica de governo e, neste caso, é necessário 

procurar identificar as racionalidades específicas e as aplicações técnicas que compõem a 

televisão: 

Uma maneira [ de identificar a racionalidade específica e as aplicações 
técnicas] é como uma tecnologia cultural que, trabalhando fora dos 
"poderes públicos", governa ao apresentar indivíduos e populações como 
objetos de avaliação e intervenção, e solicitando a sua participação no 
cultivo de hábitos particulares, ética, comportamentos e habilidades. 
(OUELLETTE e HAY, 2008, p.13, aspas original)9 

                                                
6 Tradução nossa para: highly dispersed and practical techniques for reflecting on, managing, and improving the multiple 
dimensions of our personal lives with the resources available to us. 

7 Governamentalidade é um conceito de Michel Foulcaut e se refere a tipos particulares de poder geralmente guiados pelos 
especialistas (experts, saber) que procuram monitorar, observar medir e normalizar indivíduos e população (Foucault, 
1991). Este tipo de poder se exerce por meio de mecanismos difusos como discursos para promover a felicidade, a saúde 
através de certas condutas pessoais incluindo a autovigilância. 
8 Tecnologias que permitem aos individuos realizar, por seus próprios meios, certas operações em seu próprio corpo, 
pensamento e conduta. 
9 Tradução nossa para: One way is as a cultural technology that, working outside " public powers", govermmentalizes by 
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Segundo Nikolas Rose (apud OUELLETTE e HAY, 2008) a tecnologia cultural, que 

cria cidadãos que governam a si próprio, que se aperfeiçoam e cuidam de si mesmo, 

remonta ao século XIX, quando o capitalismo industrial deu forma à classe trabalhadora 

cujos medos com doenças, vícios, criminalidade deixou a elite inquieta. Começou-se a 

governar em interesse da moralidade e da ordem; no liberalismo, foi em interesse da 

liberdade e da economia. Com o aparecimento das especialidades e sua expansão, foi criado 

uma maneira de moldar e guiar os seres humanos para estratégias melhores de 

autorregulação que não estavam ligadas aos poderes estatais oficiais. Profissionais de 

medicina, psiquiatria, assistentes sociais operam como tecnologias difusas de governo 

indireto tentando influenciar a conduta das pessoas e hábitos em diversas arenas 

especializadas incluindo saúde, lazer e arranjos domésticos. 

Pensar a televisão como tecnologia cultural implica em pensar em cultivação10 

(OUELLETTE e HAY, 2008), apropriado aqui como a arte de burilar costumes, atitudes. 

Os autores exemplificam com o fato da televisão operar no dia a dia, auxiliar nas 

demonstrações e lições dos programas televisivos de estilo de vida. Programas para 

cultivação oferecem maneiras de governar o pequeno, a tarefa banal do dia a dia, ligando 

conhecimento a habilidades para gerenciar a casa, a família.  

Outra dimensão da televisão enquanto tecnologia cultural refere-se a autocultivação 

como um autoaperfeiçoamento e autoconfiança sendo a ênfase dos autores no cuidado de si 

e na televisão funcionando como tecnologia de governança. A autocultivação é uma 

perspectiva adequada, segundo Ouellette e Hay (2008), ao se considerar como a televisão se 

reinventa para se tornar mais útil como fonte para expandir a capacidade de um indivíduo 

de desenvolver estratégias para lidar com problemas ou ameaças relacionadas ao corpo, à 

casa, ao trabalho, à propriedade, à família. “Neste sentido”, dizem os autores, “a 

autocultivação é uma conquista técnica.”( p. 15). 

Consideramos o Bem Estar um programa televisivo de estilo de vida – sua faceta 

mais visível é a de orientação sobre o cotidiano da vida, é a cultivação. Papel importante, 

                                                                                                                                               
presenting individuals and populations as objects of assessement and intervention, and by soliciting their participation in 
the cultivation of particular habits, ethics, behaviors and skills. 

 
10 Tradução nossa para cultivation 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 5 

neste aconselhamento, está reservado aos especialistas da área da saúde e, antes de 

examinarmos sua construção, abordaremos o conceito de saúde adotado pelo Bem Estar. 

 

3. Conceito de saúde no Bem Estar 

 

Transmitido desde fevereiro de 2011, de segunda a sexta, por volta das 10h, pela TV 

Globo, o Bem Estar é apresentado ao vivo por dois jornalistas11 e coapresentador por dois 

profissionais da saúde cuja especialidade muda conforme o assunto abordado na edição. Se 

observarmos as temáticas do Bem Estar em uma semana, verificamos que o assunto varia a 

cada dia. Entre  29/6 e 3/7/15, por exemplo, os programas versaram sobre hipertensão, 

saúde dos olhos infantis, câncer, ovário policístico a olesiosidade da pele e maquiagem. É 

comum, às sextas-feiras, haver programa dedicado à dança ou ginástica transmitidas ao 

vivo do estúdio. A breve observação das temáticas nos permite avaliar que o Bem Estar 

adota o conceito ampliado de saúde. Este, segundo Nikolas Rose (2001), não se limita mais 

a evitar a doença ou a morte prematura, mas engloba a otimização da corporalidade para 

atingir um bem-estar geral -  beleza, sucesso, felicidade, sexualidade.   

Para promover a saúde, o programa utiliza-se do discurso dos fatores de risco 

orientado para mudanças comportamentais e de estilo de vida.  Isto remonta à década de 

1970, em que a instabilidade econômica reduziu o financiamento do Estado de Bem-Estar 

Social, sistema adotado por diversos países capitalistas desenvolvidos, o que levou, de 

acordo com Luis David Castiel et al (2010), ao surgimento de movimento de redução de 

custos de áreas sociais como saúde e educação.  

 
 “Uma das saídas encontradas foi a convocação da população a fazer a sua 
parte, não na definição de verbas e políticas públicas, mas no cuidado de 
si, por meio da adoção de comportamentos considerados saudáveis 
epidemiologicamente. É nessa época que se expandem pelo mundo os 
movimentos de autoajuda e de autocuidado”( CASTIEL et al , 2010, 
p.35). 

 

A ideia de que a saúde e doença é assunto de responsabilidade individual, no 

entanto, não é nova. Suas raízes estão incorporadas às noções de doença e pecado que 

permeou (e ainda permeia) culturas ao longo dos anos. A doença e a saúde como 

responsabilidade individual na contemporaneidade, no entanto, assume características 

                                                
11 Os jornalistas Fernando Rocha e Mariana Ferrão apresentam o programa desde a sua estreia. 
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relacionadas ao indivíduo empreendedor, isto é, o indivíduo é livre para fazer escolhas e, se 

fizer escolhas corretas, poderá ter uma vida saudável (GALVIN, 2002; ROY, 2008). 

Os pesquisadores que concordam com a máxima de que os indivíduos são 

responsáveis pelas suas doenças acreditam que o sujeito fica mais empoderado e que esta é 

a saída para os altos custos da saúde (CASTIEL et al, 2010,  GALVIN , 2002). Por outro 

lado, Rosa Galvin (2002) enumera – citando trabalhos de outros estudiosos – diversos 

aspectos negligenciados por essa perspectiva: os que defendem a responsabilidade 

individual pela saúde se esquecem da origem social da doença; negam a pobreza enquanto 

causa de doenças; baseiam-se em análises de fatores simples ao invés de levar em conta a 

complexidade de doenças crônicas; contestam o valor da saúde como  direito; usam como 

justificativa para cortar custos nos sistemas de saúde, entre outros aspectos. 

Saúde tornou-se, na sociedade contemporânea, sinônimo de felicidade, se adotarmos 

o paralelo de antropólogos que inseriram a doença sob a rubrica da infelicidade (MOULIN, 

2006, p.21). Para intervir sobre o outrora considerado natural, a responsabilização 

individual é vetor fundamental. E na empreitada para alertar sobre os riscos,   os 

especialistas da área da ciência, medicina e das disciplinas ‘psi’, como psicólogos e 

psiquiatras, são centrais (LUPTON, 2013). Os médicos, cujo papel há muito ultrapassa a 

doença e sua cura, são considerados os experts em estilo de vida (ROSE, 2001). Para 

verificar como eles constróem sua relação com a audiência do Bem Estar, apresentamos, 

abaixo, como modos de endereçamento e estilo televisivo vão nos guiar. 

 

4. Estilo televisivo como modo de endereçamento 

Nascido no cinema, o conceito modos de endereçamento foi ampliado para outros 

campos por Elisabeth Ellsworth (2001) que, com a pergunta central “Quem esse filme 

pensa que você é?”, elaborou um método que reconhece o papel da produção no caminho 

até o produto midiático chegar ao telespectador. 

Na reconfiguração desse conceito, Simone Rocha e Guilherme Sant’Ana (2010) 

destacam a importância que as teorizações a respeito dos modos de endereçamento dão à 

centralidade da audiência no processo de construção dos sentidos dos filmes. “Uma ênfase 

demasiadamente semiótica, centrada exclusivamente na mensagem, é incapaz de remeter ao 

lugar no qual os sentidos são compartilhados no cotidiano: a cultura” (ROCHA e 

SANT’ANA, 2010, p. 366). 
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Apropriando-se deste conceito para o estudo do telejornalismo, Itânia Gomes (2007, 

2011) associa aos modos de endereçamento a palavra estilo, tom com o qual um 

determinado programa se relaciona com sua audiência e o faz ser diferente dos demais. E 

nesta intersecção que modos de endereçamento apontam para os recursos estilísticos como 

escolhas imprescindíveis as quais os realizadores procedem na busca por estabelecer marcas 

identitárias diferenciadoras de um programa. E por considerar o estilo como um tipo de 

endereçamento é que nos propomos a agregar análise estilística televisiva (BUTLER, 2010) 

a modos de endereçamento enquanto um procedimento que nos ajudará a captar o 

endereçamento do Bem Estar. 

Dentre os recursos estilísticos fundamentais num programa está a atuação dos 

apresentadores e coapresentadores. A função que eles desempenham diz muito do modo 

como o programa deseja dialogar com sua audiência presumida - o posicionamento das 

câmaras, os recursos técnicos disponíveis, formatos de apresentação das informações, 

recursos da linguagem televisiva, entre outros aspectos. Assim como em modos de 

endereçamento, na análise estilística televisiva não há indicadores fixos para o estudo - a 

partir da assistência ao produto é o analista quem captará quais elementos contribuem para 

a configuração de um determinado endereçamento. Descrever a ‘superfície de percepção’, 

ação que Jeremy Butler (2010) propõe para iniciar toda análise televisiva, é importante para 

buscar a essência do estilo nos detalhes da transmissão de som e imagem da televisão.12 

No Brasil, alguns pesquisadores têm se dedicado a análises estilísticas de programas 

televisivos (PUCCI Jr, 2012, 2013; ROCHA, ALVES e OLIVEIRA, 2013; ROCHA, 2013). 

Estes estudos evidenciaram como o estilo ajuda a configurar narrativas da teledramaturgia a 

partir de aspectos culturais, tecnológicos e históricos, e ainda demonstraram mudanças 

expressivas no fazer televisivo que trouxeram novas possibilidades de produção de sentido 

e estratégias de comunicabilidade para o gênero telenovela. Mas há escassez de estudos que 

avaliem aspectos estilísticos na construção do telejornalismo ou de programas de estilo de 

vida. 

Para compreender como o Bem Estar dialoga com a sua audiência, propusemos-nos 

a fazer um recorte e examinar como ele constrói o apresentador- especialista: como os 

recursos estilísticos ajudam a construir e a revelar estes coapresentadores? Como os 

                                                
12 Em nossas discussões no grupo de pesquisa Comcult verificamos que a análise estilística televisiva de Butler (2010) 
mostrou-se um indicador interessante para compreendermos o produto televisivo em si.  
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coapresentadores constroem vínculos com o telespectador? Esse exercício de análise se 

insere em uma pesquisa mais ampla que estamos desenvolvendo. O corpus compõe-se de 

três edições (15, 22, 24/9 de 2014) que fizeram parte de discussões internas do nosso grupo 

de pesquisa e que, à época, foram escolhidas aleatoriamente, mas também limitadas pelo 

acesso integral aos programas. Serão observados o discurso dos especialistas, a postura 

diante das câmeras, e os recursos gráficos.  

5. Do discurso científico ao do estilo de vida 

Os dois jornalistas, que comandam a transmissão do programa ao vivo,  dividem o 

estúdio com dois profissionais de saúde que, quando médico, é sempre apresentado pelo 

título de doutor. Esses profissionais não têm a identidade totalmente revelada. Isto é, o 

telespectador saberá apenas a especialidade, mas não o local em que trabalham ou quantos 

anos têm de profissão. Ao escolher profissionais que aconselharão o telespectador de 

acordo com a temática de cada edição, o programa Bem Estar estabelece legitimidade a 

estas orientações (SMITH, 2010). 

Ao site do programa cabe a tarefa de identificar seus consultores13 e a biografia é 

recheada de cursos de medicina conceituados e hospitais de renome de São Paulo. Se o 

figurino, como afirma Hagen citado por Juliana Gutmann (2012), reforça simbolicamente 

laço de segurança, ordem e comando, tipicamente associados ao uniforme, não há dúvida de 

que estamos diante de profissionais que são fontes de certeza: homens e mulheres vestem o 

jaleco branco seja no estúdio seja no próprio consultório ou clínica quando se trata de 

reportagens externas. O que pode mudar é o uso ou não da gravata pelos homens e, em 

poucas ocasiões, o uso do terno no consultório durante reportagem externa. Há um médico 

que foge à regra14: Roberto Khalil, cardiologista de políticos e ex-presidentes, veste a 

tradicional roupa branca que caracteriza os médicos. Ele, por exemplo, é anunciado aos 

telespectadores com o adjetivo superlativo “conhecidíssimo Dr Roberto Khalil”, pelo 

jornalista Fernando Rocha (15/9/2014) que tanto pode estar se referindo à fama do médico 

como à frequência com que ele participa do programa. De fato, somente naquele mês 

(setembro 2014), ele participou de três edições. 

                                                
13 Nem todos profissionais que coapresentam o programa são consultores. 
14 Os psiquiatras não usam roupa branca; normalmente portam um blazer; mas eles não fazem parte do corpus do presente 
trabalho. 
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 Fig. 1                                     Fig. 2 

Na função de especialistas, os cardiologistas Roberto Khalil (Fig.1) e Marcelo 

Sampaio (Fig.2), que participaram do mesmo programa em 15/9/2014 sobre doenças 

cardiovasculares, têm lugares assegurados de autoridade. Khalil fita a camera e, assim, tenta 

estabelecer laços com o telespectador. Sampaio, estreando no Bem Estar, encontra mais 

dificuldade e se volta para o jornalista apresentador. O uso de vocabulário relacionado à 

medicina, a constante citação de pesquisas e alusão à ciência, a construção mais formal e 

longa dos argumentos dão a eles a posição de seriedade e de detentores do saber.  

Marcelo Sampaio, cardiologista, ao explicar que apenas a dieta pode não 
ser suficiente para baixar a pressão (15/9/2014): A base desta dieta é que 
os pesquisadores há 30 anos atrás tentaram tratar da pressão alta sem 
medicação. Eles fizeram um dieta com alimentos ditos vasos dilatadores 
com capacidade para reduzir a pressão. Estes alimentos eram baseados em 
três íons: o cálcio, o magnésio e o potássio. 

Os especialistas incorporam o lado sério do programa e seu diálogo com o auditório 

virtual não é caloroso. Podem ser confiáveis aos olhos do telespectador, porém, nas edições 

analisadas, os médicos não fizeram gestos como iniciar a resposta a uma pergunta da 

internet dizendo o nome do remetente. “[Daniel], os sintomas da pressão alta são 

silenciosos”. Sabemos, no entanto, que os atos conversacionais entre o programa e seus 

telespectadores vão além das trocas dialogais explícitas entre os apresentadores e as 

convocações verbais feitas para os espectadores. Envolvem também os usos de planos e 

movimentos de câmaras. 

Desse modo, enquanto as convocações são explícitas via texto verbal, os 
dispositivos visuais de conformação de diferentes posições e ênfases no 
diálogo são mais tácitos. Ainda assim, a moldura visual pela qual se vê o 
corpo dos sujeitos é importante estratégia de construção de posições e, 
consequentemente, de sentidos para os atos de fala (GUTMANN, 2012, p. 
68). 

Como era de se esperar, o plano americano (Fig. 1 e Fig.2) e o primeiro plano são os 

modos mais usuais de posicionar o especialista15 - o plano americano enquadra-o na altura 

do busto “de modo a ratificar o seu lugar distanciado, hierarquicamente localizado como a 

                                                
15 A nomenclatura dos planos usado neste trabalho baseia-se no de Gutman (2012). 
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autoridade do discurso” (GUTMANN, 2012, p.68). 

De maneira menos incisiva que a dos jornalistas-apresentadores, os especialistas no 

corpus analisado solicitaram a participação do telespectador no cultivo de hábitos diários 

como a ingestão de pouca quantidade de sal  para diminuir a pressão arterial e, 

consequentemente, os riscos ao coração. A  fala  longa pode  distanciá-los do telespectador 

que provavelmente é fisgado pelo o que os médicos ensinam. Uma mesa, no estudio, 

apresenta alimentos do cotidiano que estimulam o bom funcionamento da pressão arterial 

de um lado e, de outro, os que fazem mal e, portanto, uma seta holográfica vermelha os 

caracteriza. Neste lado, há a imagem, entre outros produtos, de salgadinhos 

industrializados, mas não há nenhuma menção à contribuição da indústria alimentícia para a 

alta ingestão de sódio dos brasileiros: 12 gramas diárias contra 5 recomendadas pela 

Organização Mundial da Saúde, segundo noticiário que predominou no mês anterior16 à 

exibição desta edição do Bem Estar.  

Roberto Khalil, ao explicar se há necessida de tomar remédio para 
hipertensão a vida toda (15/9/2014): depende muito do grau de 
hipertensão, porque a dieta e o exercício, inclusive uma reeducação 
alimentar, tirando ou diminuindo o sal da comida, você pega o hipertenso 
leve que começa a fazer exercício, sempre falo, o exercício é o elixir da 
vida, se a pessoa emagrece e regra na dieta, ele pode ficar sem remédio. 
Mas os hipertensos graves vão tomar remédio pelo resto da vida. 

Não há muito espaço para a controvérsia (BUENO) na conversação do estúdio, 

embora a presença de pelo menos dois profissionais da saúde, além daqueles que aparecem 

nas externas, pudesse tender a diferentes pontos de vista. Quando a controvérsia surge, ela 

é, na maioria das vezes, sútil - o que não é esclarecedor ao telespectador. Um exemplo disso 

foi protagonizada pelo ortopedista Moyses Cohen (22/9/2014) que, ao vivo do estúdio, faz 

uma reparação à reportagem gravada, que tinha acabado de ser exibida, indicando cirurgia 

para quem anda na ponta do pé: 

Moyses Cohen, ortopedista (22/9/2014): Não é todo andar na ponta do pé 
que vai ser indicado cirurgia. Acho que foi bem explicado isso [pelo 
colega ortopedista da reportagem gravada]. Mas se você anda nas pontas 
do pé e não se atrapalha em nenhuma atividade, a melhor coisa é não 
mexer. Deixe como está porque isto faz parte do seu organismo. 

 
                                                
16 Em agosto de 2014, a imprensa divulgou os primeiros resultados do acordo que o governo fez com a 
Associação Brasileira de Alimentos para a redução de sal nos pãos de forma, bisnaguinhas e massa 
instantânea.  
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5.1. Aprender e aplicar no dia a dia 

O discurso técnico, mais racional, dos convidados da área da saúde dos programas 

analisados é contrabalanceado pela interlocução com os dois jornalistas- apresentadores que 

por meio de perguntas tentam elucidar diferentes dúvidas e, assim, introduzir novos 

enfoques ao tema abordado durante o programa. A holografia e recursos gráficos ao mesmo 

tempo em que reforçam o tom professoral do discurso médico também elucidam 

procedimentos, funcionamentos de sistemas do corpo humano, potencializando ao 

telespectador a oportunidade de aprender. É também um recurso estilístico que valoriza a 

possibilidade de se popularizar o conhecimento (HARTLEY apud HANUSCH e 

HANITZSCH, 2013). Estes recursos gráficos reiteram e revelam informações de forma a 

convidar o leitor a se inserir na narrativa jornalística. Eles são bastante usados para 

concretizar o conteúdo verbal expresso, buscando tornar visíveis temas abstratos ou de 

difícil compreensão apenas pela locução verbal.  

Fig.3  

Foi o que aconteceu quando o pneumologista Rafael Stelmach (24/9/2014) explicou 

o que ocorre com o coração depois que uma pessoa inala remédio para asma. O 

apresentador Fernando Rocha (Fig.3) participou da performance e acelerava sua respiração 

à medida que o som do coração aumentava e a holografia mostrava o coração em 

movimento. Foi uma maneira de tornar visível o que conhecemos, mas não enxergamos. 

Assim como os hologramas, os desenhos gráficos exibidos no monitor de televisão 

para explicar, por exemplo, um cateterismo, evidenciam o caráter didático do Bem Estar – 

este é complementado por procedimentos representados na bancada do estúdio como a 

demonstração de bombinhas para asmas (24/9/2014, Fig.4 e 5)) ou balões representando 

bexigas de tamanho normal e anormal (26/9/2014, Fig. 6 e 7). Lado a lado, um jornalista-

apresentador e um profissional da saúde dividem a bancada para detalhar explicações sobre 

o tema da edição. Diferente de um telejornal, porém, os dois profissionais ficam de pé e o 

profissional da saúde tanto pode explicar funcionamentos de sistemas do corpo; remédios 

disponíveis ou tratar do “como usar” (Fig. 4 e 5 bombinhas para asma). O enfoque terá, 

sempre, a aplicabilidade no cotidiano do telespectador como meta (OUELLETE e HAY, 
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2008; LEWIS, 2012). 

 Fig.4                                  Fig.5 

Dividir a bancada, como escrito acima, pode não ser a expressão mais adequada. 

Nesta etapa do programa, o papel do jornalista-apresentador continua sendo o de mediar e, 

em geral, não cabe a descontração que faz parte do programa e está a cargo deles. 

Começando, na maioria das vezes, com enquadramento em plano geral, convocando o 

telespectador para o estúdio, um espaço simbólico de encontro, a moldura visual nesta etapa 

do programa caminha para o plano americano, em que a autoridade do profissional de saúde 

é clara, até chegar ao zoom do objeto sobre o qual se fala e está sobre a bancada – pode ser 

algo banal, como o peso de uma bolsa feminina ou da mochila escolar (22/9/2014), mas que 

ajudará o telespectador a gerenciar a sua vida e, quem sabe, a da família.17 É exemplo da 

cultivação, a qual se referem Oullette e Hay (2008). 

Se concordamos com o caráter educacional do programa Bem Estar, podemos dizer 

que as demonstrações explicativas realizadas na bancada, as ilustrações das holografias e as 

elucidações apresentadas no monitor da televisão são o ápice desta característica e 

constituem ‘a aula’ do Bem Estar - convém destacarmos, porém, que o caráter educativo e 

de entretenimento permeia, em níveis diferentes, todo o programa, constituindo o que 

alguns autores chama de edutnaiment (SOLIER, 2005). 

Como toda aula, a tarefa de atrair o telespectador para o interior do programa é 

desafiante. Verificamos que a TV Globo utiliza-se dos recursos tecnológicos mais 

avançados disponíveis (mesa de holografia, por exemplo), como é característico do ‘padrão 

Globo de qualidade’, e alterna-os com outros recursos mais simples (maquetes de caixas de 

remédios, sem rótulo, por exemplo) ou outros experimentos (a bexiga e a urina, Fig.6 e 7 ) 

como estratégias visuais para buscar a identificação da audiência com o assunto e mantê-la 

no interior do programa. 

                                                
17 Se estivéssemos tratando de jornalismo, poderíamos usar o conceito de jornalismo utilitário ou ainda o de “notícias que 
você pode usar”. (EIDE, M. e KNIGHT, 1999). 
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 Fig.6                                Fig.7 

6. Algumas considerações 

A televisão, enquanto tecnologia cultural (OUELLETTE e HAY, 2008), cria 

cidadãos que governam a si próprio, que se aperfeiçoam e que cuidam de si mesmo. Ela se 

junta a instituições sociais dispersas que, a distancia, ajudam os cidadãos a  serem 

autoempreendedores e a tomarem todas as responsabilidades pela própria saúde (LEWIS, 

2011, 2012; OUELLETTE e HAY, 2008). Como apontou Nikolas Rose (2001), 

profissionais de áreas diversas, exemplificados pelos especialistas do Bem Estar, operam 

como tecnologias difusas de governo indireto tentando influenciar a conduta de indivíduos 

e hábitos em diversas arenas especializadas incluindo a da saúde. 

A reputação dos médicos do Bem Estar, construída fora da televisão, empresta 

credibilidade ao programa, mesmo que o currículo do profissional nem sempre esteja claro 

aos telespectadores. A autoridade do especialista é assegurada pelo discurso técnico, com 

alusão a pesquisas indicando atualidade e esperanças ao telespectador. Neste aspecto, ainda 

guarda algumas semelhanças com a pretensa neutralidade e objetividade da linguagem 

científica (BUENO; LIVINSGSTONE e LUNT, 1996) e, como tal, não dá espaço para a 

medicina alternativa e nem para o saber leigo – este, representado pela audiência que é 

posicionada como aprendiz, tem uma participação controlada seja pelo editor que escolhe 

os e-mails enviados quando o programa está sendo transmitido seja pela edição das 

perguntas feitas em clube, rua e praia exibidas durante o programa. 

As holografias e gráficos do monitor da televisão e demonstrações da bancada 

contribuem não somente para a instrução do telespectador, mas tornam-se técnicas diárias 

de autogerenciamento e cuidados de si. Exemplificam também o caráter didático do 

programa e, para o telespectador, a possibilidade de aprender. A roupa (jaleco branco e, 

entre os homens, quase sempre a gravata) que os especialistas vestem assegura-lhes 

sobriedade; os dispositivos visuais de conformação de diferentes posições dão-lhes 

seriedade, o tom do discurso é professoral e implica autoridade. O chamamento da 

audiência para o interior do programa, no entanto, não é o ponto forte dos especialistas – 

eles precisam do apoio e mediação dos jornalistas-apresentadores. As perguntas - feitas 
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pelos próprios jornalistas ou vindas da internet e exibidas na tela– são os recursos utilizados 

pelos apresentadores para passar a palavra aos especialistas. Elas têm, no entanto, muito 

mais o tom de conversação que de interrogatório. Esta conversação é uma estratégia para a 

construção da relação com a audiência e ela se expressa tanto no aprofundamento dos temas 

(especialistas) quanto na informalidade (jornalistas- apresentadores) (SILVA, 2010). 

Estes especialistas são treinados para desenvolver argumentos cuidadosamente, citar 

as evidências que apoiam suas análises e, no Bem Estar, as análises dos médicos aparecem 

muitas vezes fragmentadas, como observaram Livingstone e Lunt (1994) em um estudo 

sobre a construção de conhecimentos específicos e de senso comum nos programas de 

auditório. Isto está longe, no entanto, de ofuscar a imagem destes médicos –eles 

demonstram experiência e conhecimento, mesmo que alguns tenham maior desenvoltura e 

tranquilidade diante das câmeras que outros. E, como escreveu Tania Lewis (2012), “o que 

os programas de estilo de vida no ocidente ‘vendem’ não são apenas produtos. Mas também 

modos de viver e de ser” (LEWIS, 2012, p. 541, grifo original)18 
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