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 O corpo no Bem Estar: conselhos  para viver mais e feliz1 
 

Marialice Emboava2 
 
Resumo 
 
A partir da constatação de que alimentação e atividade física são os assuntos mais 
recorrentes do Bem Estar, exibido diariamente pela TV Globo, investigamos como o corpo 
é revelado e construído pelo programa. A análise, centrada em modos de endereçamento e 
estilo televisivo como métodos, mostra que o corpo gordo é resultado de quem não tem 
força de vontade ou autocontrole.  A conquista do corpo magro, envolta em aspectos 
estéticos e de saúde, é alcançada pelo esforço individual do qual também devem dar provas 
aqueles que têm a genética como causa da obesidade – as razões socioeconômicas são 
ignoradas. Por outro lado,  diretrizes de  gerenciamento do corpo podem levar indivíduos ao 
agenciamento por acreditarem que assim controlam suas vidas. O exemplo de 
telespectadores do quadro Aprendi com o Bem Estar indica que o programa leva à ação. 
 
Palavras-chave 
 
Televisão, corpo, saúde 
 
1. Introdução 
 

Se no século XX o corpo fora objeto de transformações profundas – desde o 

enunciado de Freud de que o inconsciente fala por meio do corpo até o papel que esse 

desempenhou nos movimentos individualistas e igualitaristas dos anos 1960 – , no início do 

século XXI o olhar que se lança sobre o corpo tampouco indica um arrefecimento dessas 

mudanças. Para o escopo desse trabalho, interessa-nos o que Anne Marie Moulin (2008) 

chamou de paradoxo da grande aventura do corpo: ele é o lugar onde a pessoa deve se 

esforçar para parecer que vai bem de saúde. Por outro lado, toda a arte da medicina irá 

perturbar esta calma – a medicina preventiva alardeará a presença de uma desordem secreta 

em nossos corpos.  

Acreditamos que, no século XXI, a medicina continuará a trazer mudanças em 

nossos hábitos e atitudes pois, por meio de investigações dos genes, ela não fará mais 

prognósticos para os próximos dias, mas para o futuro.   Diante da multiplicidade de opções 

que o cenário aponta – aceitar ou não organismos geneticamente modificados na 

alimentação; admitir ou não a clonagem terapêutica etc – Moulin (2008) advoga a urgência 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Doutoranda do PPGCOM/UFMG, linha de Processos Comunicativos e Práticas Sociais; professora licenciada de 
jornalismo da PUCMinas; analista de projetos educacionais da ALMG. marialice.emboava@gmail.com 
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e a incerteza de uma política que não fará mais a distinção entre saudável e enfermo.  

Essa pesquisadora reconhece que, para a origem dessa indiferenciação,  muito 

contribuiu a epidemiologia do século XX cujo marco está na conclusão de uma pesquisa do 

médico inglês Richard Doll que, em 1954, responsabilizou o tabagismo pela ocorrência do 

câncer de pulmão. A partir dessa experiência, os médicos passaram a procurar os fatores 

das doenças. Isto é, as predisposições genéticas e também os elementos ligados ao meio 

natural, sociocultural ou profissional que possam causar enfermidades. A noção de risco 

começa, então, a fazer parte da rotina de grupos e populações – hoje, ela é usada pelas 

ciências econômicas, engenharia, ciências sociais e pelas ciências da saúde, o que 

possibilitou à epidemiologia o estudo de doenças crônicas não transmissíveis como câncer, 

diabetes, doenças cardiovasculares e as respiratórias crônicas.  

Notícias sobre riscos pululam nas mais diversas mídias desde que a saúde se tornou  

um bem maior na década de 1970 nos Estados Unidos e no final dos anos 1990 no Brasil. 

Nesse artigo, investigamos como o programa Bem Estar, da TV Globo, constrói o corpo ao 

tratar dos riscos presentes nos alimentos que (não) ingerimos e o sedentarismo. A análise de 

cinco programas será precedida pela apresentação do conceito de medicina de vigilância 

(ARMSTRONG, 1995).  

 

2. Nem são, nem doente, sob risco 

O risco, a partir da segunda metade do século XX,  se torna entidade passível de 

intervenção e passa a gerar ações tidas como terapêuticas e preventivas. Vindos, por 

exemplo, da exposição ambiental ou história familiar,  os riscos são localizados e 

identificados pela biomedicina; surge uma rede de riscos em que sintomas e doenças podem 

se transformar em fatores de risco para outras doenças. Por exemplo, a dor de cabeça pode 

ser fator de risco para hipertensão; a hipertensão é fator de risco para o infarto. O infarto, 

por sua vez, pode ser um fator de risco para aqueles que  tenham familiares falecidos em 

decorrência de um enfarto. 

Assim, o discurso médico muda – o paciente não está doente. Tampouco saudável. 

Está sob risco. É que a identificação de fatores de risco embaralha as fronteiras entre 

normal e anormal. Ninguém é totalmente saudável porque todos têm um fator de risco 

particular que pode ser gerenciado pela medicina de vigilância (ARMSTRONG, 1995) – 

esta mira todos em sua rede de visibilidade. Não são os sintomas ou os sinais que apontam 
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para a doença, mas os fatores de risco que abrem espaço para a doença em potencial no 

futuro .  

Uma das características da medicina de vigilância é que a localização da doença está 

fora do espaço do corpo. Ou seja, está no que comemos, na ausência de exercícios diários, 

na poluição que inalamos.  Não é mais necessário apresentar sintomas para ser considerado 

doente. A medicina de vigilância problematiza a normalidade – isto é, todos os indivíduos 

estão implicados no processo de eventualmente se tornarem doentes. “Risco e vigilância 

constroem um ao outro: os riscos são calculados e avaliados para racionalizar a vigilância”. 

(CLARKE et al, 2003, p. 172)3.   

O adoecimento passa, assim, a ter nova caracterização – no século XXI, os fatores 

de risco se tornam os parâmetros que redefinem nossa compreensão do que sejam as 

doenças, seus elementos, as formas de conhecê-las e os modos pelos quais avaliamos nossa 

saúde. A noção de risco à saúde na contemporaneidade significa uma maneira de 

identificar, antecipar e estabelecer estratégias para estimar e evitar a ocorrência de 

acontecimentos indesejáveis (CARDOSO, 2012).  

 

3. O programa  

Paulo Vaz et al (2007, p. 145) afirma que o sentido usual das notícias de fatores de 

risco frequentemente veiculadas pela mídia é convidar os indivíduos para se atentarem à 

alimentação, bebida, lazer, trabalho, comportamento amoroso. Nada escapa à saúde, o que 

dá mostras do valor maior que se tornou, na contemporaneidade, a orientar nossas ações 

cotidianas. O programa Bem Estar, exibido diariamente na TV Globo por volta das 10h, 

utiliza-se do discurso dos fatores de risco para convidar os telespectadores a adotarem 

atitudes e comportamentos saudáveis.  

Apresentado por dois jornalistas e co-apresentado por dois especialistas em saúde, 

que mudam conforme a temática, o Bem Estar adota o conceito ampliado de saúde que, 

segundo Nikolas Rose (2001, p. 17), 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.  Desse modo, a partir da sua estreia em fevereiro 

de 2011, o Bem Estar aborda desde temas como Mal de Parkison, câncer, dengue a assuntos 

                                                
3  Tradução nossa para: risk and surveillance mutually construct one another: risks are calculated and 
assessed in order to rationalize surveillance 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXIX	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  São	  Paulo	  -‐	  SP	  –	  05	  a	  09/09/2016 

 
 

 4 

como a saúde dos cabelos, lipoaspiração, bronzeamento ou dieta.   

Em uma análise longitudinal englobando as edições de fevereiro de 2011 a abril de 

2016, totalizando 60 programas, verificamos que a alimentação – e suas variáveis como 

dietas, receitas que não engordam, épocas de determinadas frutas e legumes – e exercícios 

físicos foram os assuntos mais comuns. A predominância de tais temas levou-nos a 

investigar  qual corpo o Bem Estar revela e como ele o constrói. Usamos como métodos 

modos de endereçamento e estilo televisivo, ambos influenciados por teorias do cinema e 

ancorados na cultura como base para a análise. O primeiro é associado à palavra estilo, na 

intenção de identificar o tom com o qual um determinado programa se relaciona com a 

audiência e o faz ser diferente dos demais (GOMES, 2004, p.91). O segundo centra nos 

detalhes da imagem e do som como recursos estilísticos de um programa (BUTLER, 2010). 

Os hologramas, as ilustrações na tela, a sonoplastia também nos dizem sobre as inovações 

no estilo televisivo, as mudanças nos hábitos da audiência e, consequentemente, revelam as 

estratégias de comunicabilidade escolhidas pela produção em face dos contextos sociais e 

tecnológicos (ROCHA, 2013). 

Nosso foco serão as imagens gráficas, artefatos didáticos e a atuação dos 

apresentadores e coapresentadores. Foram escolhidos da análise longitudinal um programa 

por ano: 01/04/2011;  13/1/2012; 18/11/2013; 17/11/2014; 2/2/2015.  

 

4. A análise 

Em uma conversa descontraída e conselheira, os jornalistas-apresentadores e os 

especialistas em saúde deixam claro, a partir do cenário, que tratam de assuntos do 

cotidiano:   o ambiente para essa conversa é o interior de uma casa, em que espaços 

integrados simulam uma cozinha e uma sala de estar, indicando que o discutido ali pode ser 

útil para o dia a dia do telespectador e sua família. 

No programa de 1/4/ 2011, a matéria de abertura enquadrava  barrigas de diversas 

pessoas em uma rua de São Paulo (O Povo Fala) em movimentos rápidos ao som de  um 

forró, dando ritmo ao que a repórter acabara de anunciar:   “se há uma coisa que incomoda 

tanto adulto, jovens, crianças, homens, mulheres é a tal da barriga. Aquele pneuzinho, 

aquela porchetezinha que fica aqui, concentrada”. Apesar de os homens também terem sido 

entrevistados em uma tentativa de objetividade e equilíbrio de gêneros, são as mulheres o 

alvo da  reportagem e para quem a matéria foi  produzida.   
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A personagem principal da segunda matéria daquela edição era a cabeleireira Elza, 

de 47 anos, que, da intimidade do seu quarto, conta como tenta disfarçar a barriga: cinta, 

blusas largas, sutiã de bojo para aumentar os seios são retirados do seu guarda-roupa e 

colocados em cima da sua cama. Ela pergunta à repórter, que de maneira intimista aproxima 

a entrevistada da audiência, se há milagre já que há três anos ela havia feito uma 

lipoaspiração abdominal. De volta ao estúdio, o endocrinologista Mancini explica que a 

lipoaspiração é o acabamento final:  

Dr Mancini,  endocrinologista: o tratamento para perder peso envolve melhorar os hábitos de 
vida, o que  não significa nunca mais comer feijoada, mas na maior parte dos dias você precisa 
ter hábitos saudáveis e praticar uma atividade física regular (Programa de 1/4/2011).  

A manicure Vivian, filha de Elza,  também se vale dos truques para disfarçar a 

barriga. Se pudesse, Vivian,  23 anos, “seria mais radical,  faria uma cirurgia” para livrar-se 

da gordura abdominal.  Esse depoimento coincide  com o achado  de Marcuzzo et al (2012, 

p.951) sobre a construção da imagem corporal dos obesos. “As entrevistadas enfrentariam 

todos os tipos de cirurgias plásticas com o objetivo de ostentar uma aparência totalmente 

diferente da que possuem”. Ressaltamos, no entanto, que Vivian não aparenta ser obesa (e 

sim, ter sobrepeso)  e a receita do exercício físico não a convence.  Deborah Lupton (2005, 

p.29) explica que exercitar-se regularmente com a finalidade de manutenção do corpo, sem 

estar associada ao prazer, atua como um marcador da capacidade de um indivíduo para a 

autorregulação. Esse conceito de exercício está fortemente atrelado ao conceito de saúde 

como uma realização do eu. 

Está também relacionado a noções contemporâneas mais amplas do corpo ideal como aquele 
que é controlado firmemente, contido no espaço, destituído de excesso de gordura ou de 
músculos flácidos. Tanto no discurso da promoção da saúde quanto no da cultura das 
commodities, os corpos são rotineiramente segmentados em ‘áreas-problemas’ que requerem 
atenção extra, ora por serem excessivamente grandes, ora por não serem  suficientemente 
definidos e tonificados (LUPTON, 2005, p.29). 

Para eleger a barriga como ‘área-problema’ na edição de 1/4/2011, a produção do 

Bem Estar utilizou argumentos científicos – José Luiz Prado (2006) já havia identificada a 

ciência como o grande modalizador em um estudo sobre corpo saudável nas capas de Veja. 

Não discutimos a propriedade das descobertas científicas e sim o quanto a mídia toma 

emprestado o discurso científico dos especialistas para construir as narrativas do corpo 

perfeito. No Bem Estar , os argumentos  científicos são verbalizados, em geral, pelos 

especialistas em saúde: a gordura abdominal pode levar a problemas cardíacos tanto nos 

homens quanto nas mulheres – para essas a situação é um pouco mais delicada após a 

menopausa.  
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Mariana, apresentadora: Quer dizer que o estrógeno é o hormônio da cintura que garante que a 
gente [as mulheres] não acumule a gordura na região abdominal. 

Dr Mancini, endocrinologista: e que principalmente reduz o risco cardíaco [ por isso, a mulher  
deve fazer mais exercícios e cuidar da alimentação na menopausa] (Programa de 1/4/2011).  

O corpo magro, esbelto, livre das gorduras abdominais postulado como o ideal na 

edição de 1/4/2011 tem as razões estéticas – evidenciadas pelas discussões sobre 

lipoaspiração ou pelos truques para disfarçar a barriga –  envoltas na ferramenta regulatória 

da medida da cintura, métrica usada pela saúde pública de diversos governos ocidentais 

incluindo o brasileiro – é o que Coveney ( citado por PHILLIPOV, 2013, p. 507) chamou 

de governamentalidade da cintura4. E quase todos os esforços no campo da saúde pública 

são voltados para o corpo da mulher. Entende-se que é ela quem deva cuidar de si, da prole, 

da família (NATHANSON 2005).  

A manicure Vivian, mencionada anteriormente, não é uma personagem típica do 

Bem Estar. Jovem, com gordura aparente, ela prefere a cirurgia a prática de exercícios e 

reeducação alimentar: quando foi personagem, era o terceiro mês do Bem Estar e, apesar 

das poucas explicações no programa, sua escolha ilustrou o fator hereditário da gordura, 

como trataremos adiante.  Pela análise longitudinal que fizemos, o Bem Estar privilegia em 

suas reportagens exemplos bem-sucedidos de perda de peso.5  São aqueles que mostraram 

motivação e cuja força de vontade foi  suficiente para emagrecer. Aspectos sociais  ou  

ambientais não são discutidos.  

No programa de 13/01/2012, foram mostrados três personagens que mudaram sua 

rotina, alimentação e peso graças ao Bem Estar. Prestes a completar, então, um ano, o 

programa se autorreferência e cria o  Aprendi com o Bem Estar,  um quadro exibido até 

hoje: 

Mariana,  apresentadora: “E aí ela [Daniela] aprendeu que não devia fazer dieta que o seu corpo 
não aguentasse e aí ela resolveu fazer uma reeducação alimentar. Ela conseguiu emagrecer com 
saúde e segurança. Ela escreveu: como diz o Dr Alfredo não podemos dizer que perdemos o 
peso, senão a gente recupera. Ela eliminou 44 kg 

Dr. Alfredo, endocrinologista: É bonito isso, não é?! Saber que a gente transmite essas 
informações é muito bonito. (Programa de 13/1/2012) 

                                                
4 Tradução nossa para Governmentality of girth. Governamentalidade refere-se a um tipo particular de poder geralmente 
orientado por conhecimento especializado que procura monitorar, observar, medir e normalizar indivíduos e população 
(FOUCAULT, 1991). Entre os nove programas de 2011 analisados por nós, quatro falaram da medida abdominal. 
5 Uma variável desse padrão é ajudar, por exemplo, quem está gordo ou quem come muito sal a mudar de atitude 
disponibilizando profissionais para ajudar o telespectador nessa tarefa. Ilustramos com 10 telespectadores obesos da região 
de Foz do Iguaçu que começaram uma série em 1 de abril de 2016. Uma equipe multidisciplinar orienta-os na tarefa de 
emagrecer. 
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Ao se autolegitimar como um programa sério, útil, capaz de transformar as pessoas, 

o Bem Estar, por meio do endocrinologista no exemplo acima, se posiciona como 

autoridade no assunto capaz de fornecer ferramentas e técnicas para que o telespectador 

governe a si mesmo. A relevância do  Bem Estar e, consequentemente, a sua diferenciação 

entre os diversos programas televisivos sobre saúde é expressa também de outras maneiras. 

Em 2/2/2015, foi exibido um grupo de mulheres de um salão de beleza que, em dezembro 

do ano anterior, havia feito um bolão para apostar quem perderia mais peso. Passadas as 

festas de final do ano, o programa retornou ao salão e mostrou as mulheres ainda mais 

magras. De volta ao estúdio, o endocrinologista Bruno Halpern dá o reforço positivo: 

“parabéns para elas que fizeram um trabalho muito bom, perderam peso no fim do ano, o 

que é muito difícil. Acho que assistiram bastante ao Bem Estar”.  

 A ideia de transformar o indivíduo diminuindo suas medidas pode ter suas raízes na 

desumanização do corpo ocorrida ao longo do século XX (HOFF apud SACRAMENTO e 

CRUZ, 2015, p. 195). Ele passou a ser tomado como uma máquina ou um produto que pode 

ser modificado por medicamentos, cosméticos, atividades físicas e intervenções cirúrgicas. 

Há a crença de que ele pode ser aprimorado incessantemente. O Bem Estar apresentou o 

antes e depois  de Daniela por meio de fotos. Vamos nos ater em um trecho em que o 

apresentador Fernando Rocha fala dos alimentos que Daniela comia na hora do lanche:  

Fernando, apresentador: A Dani tinha muita fome. Vamos ver como era o lanche da Dani. É 
difícil até de contar aqui. Uma, duas...10 coxinhas. Ainda bem que não tinha catupiry. Era uma 
coxinha simples. Para acompanhar, quatro litros de refrigerantes. Mais as torradinhas. Pão 
com manteiga. E um achocolatado para dar uma arrematada. Como era a comida dela 
nutricionalmente falando, Ana Maria? 

Ana Maria, nutricionista: Era um lanche bem inadequado. Primeiro, porque é riquíssimo em 
calorias e em gordura também. Acho que eu entendi: ela comia isso o dia inteiro. Ela trocava o 
almoço e o jantar por esse tipo de alimento. 

Dr Alfredo Halpern, endocrinologista: .....isso é uma verdadeira barbaridade. Vamos dizer é 
uma barbaridade. Eu não sei como ela conseguia comer tudo isso ainda. E digo mais: ela, além 
de mastigar muito rápido, não sentia o gosto dos alimentos. (Programa de 13/1/2012, grifo 
nosso) 

 Como observamos, o  corpo gordo é representado como empanturrado até o 

pescoço com grande quantidade de comidas gordurosas e refrigerantes.  Claude Fischler 

(2005) lembra do psicanalista Bernard Brusset para expressar como os gordos são 

percebidos: “[Eles] são considerados transgressores; eles parecem violar constantemente as 

regras que governam o comer, o prazer, o trabalho e o esforço, a vontade e o controle de si 

(p.74)”. A linguagem – normalmente repleta de palavras hiperbólicas como verdadeira 
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barbaridade,  implicando certeza e inevitabilidade dos perigos da gordura (Evans, 2006, 

p.261) – carrega implicitamente um valor moral contra a gordura de Daniela. Vale 

recorrermos a Inthorn e Boyce (2010, p. 91) para dizermos que as mulheres são 

constantemente lembradas de que seu corpo precisa melhorar e, se houver excesso de 

gordura, serão considerados desviantes. Ou, sob outro ponto de vista, ser magra contribuiu 

para a concepção de ser mulher (Goldenberg, 2011, p.549). 

No entanto, logo a seguir, apresentadores e especialistas discutem o depois de 

Daniela. A foto é revelada ao som de suspense emitido pelo próprio apresentador, o que 

descontrai a conversa. Após expressões de espanto e felicitações dos que estão no estúdio 

diante do novo perfil de Daniela, a apresentadora exibe seus novos hábitos alimentares no 

café da manhã, lanche, almoço, jantar  e, à medida em que frutas, cereais, iogurtes, 

pequenas porções  de pratos coloridos com proteínas, legumes são mostrados,  a 

nutricionista avalia os novos ganhos nutricionais.  Inspiramo-nos  em Tiara Sukhan (2012), 

que analisou as concepções hegemônicas de feminilidade em alguns programas canadenses, 

para dizermos  que essa estratégia de mostrar a alimentação correta e sua quantidade 

configurou-se em  práticas alimentares que reforçam a feminilidade hegemônica em relação 

ao tamanho do corpo ideal. A foto de Daniela, 44 kg mais magra, é exibida:  

Dr Alfredo Halpern, endocrinologista: Enquanto vocês estão falando, eu estou pensando que ela 
[Daniela] saiu dessa refeição da direita [do vídeo] muito mais feliz, mais satisfeita. Porque ela 
cumpriu o objetivo: comeu gostoso, comeu saudável e vai emagrecer. Eu acho isso fantástico. 
……..Ela está ótima e a foto é impressionante...olha a diferença. Ela está linda. Ela já era 
bonita, mas ficou mais. 

Fernando: o sorriso abriu 

Dr Alfredo Halpern: Mas não é só a estética,  pessoal [ referindo-se ao telespectador]. Com essa 
mudança, eu juro que está garantido muito mais anos de vida úteis, gostosos, vivendo bem. 
(Programa de 13/1/2012, grifo nosso). 

O apresentador e o especialista em saúde reforçam que estar mais magro traz 

felicidade e a conquista foi apenas a custa de reeducação alimentar  já que não se tratou 

nem mesmo de exercícios físicos no caso de Daniela. “Muita gente sonha, mas só consegue 

quem trabalha duro, quem se esforça muito para isso”, disse a apresentadora Mariana, na 

abertura do programa. O autocontrole demonstrado por Daniela a fez merecedora de maior 

longevidade garantida pelo endocrinologista presente  no programa – quer dizer, os 

médicos, cujo papel há muito ultrapassa a doença e sua cura, são considerados os experts 

em estilo de vida (ROSE, 2001) pois são capazes, na sociedade contemporânea, de oferecer 

caminhos eficazes para o antigo desejo de viver mais e melhor. O enquadramento da 
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obesidade de Daniela foi sob o viés do comportamento e atitudes, de escolhas que cada 

indivíduo deve fazer. É um endereçamento que pretende fazer com que o telespectador 

internalize  que estar gordo é mera questão de escolha individual.   

Enfocar a obesidade sobre esse aspecto limita, pois não convida o governo e a 

sociedade a examinarem  suas responsabilidades, segundo Regina  Lawrence (2004, p.57), 

que explica que é um enquadramentos comum na mídia à medida que a alimentação não 

saudável e a falta de atividades foram crescendo como causas da obesidade.  “O papel da 

responsabilidade individual pela própria saúde passou a ser fortemente articulado” 

(Lawrence 2004, p. 69). Essa pesquisadora, no entanto, encontrou reenquadramentos na 

imprensa americana de aspectos como o próprio entendimento popular sobre a obesidade. 

Reconhecem-se, por exemplo, causas como redução de aulas de educação física nas 

escolas; falta de locais seguros para crianças brincarem ou adultos caminharem etc 

(Lawrence, 2004, p. 63 e 69).  

O Bem Estar vai além do enfoque  da obesidade como comportamental. Pesquisas 

indicam que ela pode ter causas genéticas. Lembremos da reportagem sobre a 

hereditariedade da gordura abdominal mencionada no início da presente análise mas, ao 

contrário daquela  edição, a de 18/11/2013 foi totalmente dedicada ao assunto. O 

pesquisador da Universidade Federal Paulista, Dr Paulo Correa, encarregou-se de explicar 

que 80% do metabolismo de um indivíduo está relacionado a fatores genéticos e 20% a 

fatores externos. Da ‘bancada’ do Bem Estar e vestindo jaleco branco, o que lhe confere 

autoridade, o médico Correa conversa com o jornalista e apresentador, Fernando Rocha6: 

Fernando, apresentador: ....apenas 20% da nossa constituição pode ser trabalhada; os 80% 
fazem parte da nossa genética. É assim que começou é assim que vai terminar. Não tem jeito. 

Dr Paulo, fisiologista do exercício: Mas mesmo assim, dentro desses 80% que são genéticos, 
você tem que aproveitar na sua plenitude. Se você for uma pessoa que pela sua carga genética 
seria forte e você não fizer absolutamente nada, ficar sedentário, você vai ser um gordo e 
largado. Então você precisa ter a plenitude do que a sua carga genética te dá (Programa de 
18/11/2013. Grifo nosso). 

Chamamos a atenção para o fato de que, mesmo no enfoque genético, o indivíduo é 

impelido a fazer exercícios e a se alimentar corretamente se quiser ter corpo esguio e boa 

saúde. Poderá ser  “gordo e largado” se não fizer exercício, mesmo se tiver a genética a seu 

favor. Isso corrobora com a observação de Bethan Evans (2006) que se contrapõe ao 

argumento de alguns autores de que a obesidade enfocada como condição genética reduziria 

                                                
6 Nesse corpus, todos os especialistas vestem jaleco, exceto o consultor e preparador físico D’Elia (programa de 1/4/2011). 
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o estigma e as implicações morais de interpretá-la como consequência de comportamentos 

‘irresponsáveis’. Para Evans (2006) é mais um modo de medicalizar o tamanho do corpo, o 

que  contribui para a compreensão da gordura, independentemente da sua causa,  como 

inerentemente insalubre, indesejável, doente e desviante. 

Quando consideradas no contexto, explicações genéticas podem incentivar mais um foco na 
"anormalidade" de corpos gordos, com o conhecimento médico legitimando pressões sociais 
que posicionam o corpo magro como ideal e a gordura,  como desviante. (EVANS,2006,p.264)7 

A busca pelo corpo ideal se baseia nos pilares interdependentes dos exercícios 

físicos e da alimentação saudável (SANTOS, 2007, p.357) que são sempre invocados pela 

promoção da saúde pública ou por programas como o Bem Estar para a conquista da saúde 

perfeita. O primeiro, segundo Francisco Ortega (2008, p. 40), nos é apresentado como 

remédio universal que nos protegeria de vícios, depressão e distúrbios alimentares. No 

presente corpus, duas externas foram em academias e somente corpos malhados de homens 

e mulheres foram apresentados ( 13/1/2012; 18/11/2013). Em seus depoimentos, eles se 

exercitavam primeiro, por motivos de saúde e, segundo, para criar resistência.  

Já na edição de 1/4/2011, a cabeleireira Elza, sua filha Vivian, e sr Geraldo, um dos 

entrevistados do ‘O Povo Fala’, foram convidados a irem ao estúdio e fazerem abdominais 

sob a orientação do consultor D’Elia. A estratégia de convidar pessoas comuns,  recurso 

comumente utilizado por programas da TV-realidade8, pode aumentar a identificação com o 

telespectador que, com frases como “ você aí em casa também pode fazer”, “se sua cadeira 

tem encosto faça assim”, era estimulado a aderir aos exercícios. Esses foram reafirmados 

como fonte de juventude:  “Tem de fazer o abdominal mais devagar,  sr Geraldo [60 anos]. 

Fazendo bem, um dia o senhor vai ficar como um garoto de 30 anos”, disse D’Elia, 

consultor do Bem Estar. O pesquisador Paulo Vaz et al (2007, p. 152) pontua que exercitar-

se não está relacionado apenas a um modo de evitar sofrimentos futuros e doenças. É 

também uma maneira de cuidar da aparência. Ou seja, prevenir a doença se alia ao sonho 

com um futuro repleto de prazeres sensuais.  

4.1. Imagens gráficas:  o que as lentes não veem 

Transmitido ao vivo, o que garante espontaneidade e credibilidade (SILVA, 2010), 

                                                
7Tradução nossa para: When considered in context, genetic explanations may encourage a further focus on the 
‘abnormality’ of fat bodies, with medical knowledge legitimizing social pressures positioning thin as ideal and fat as 
deviant: 
8 TV-realidade (reality TV) é um gênero que inclui uma grande variedade de programas sobre pessoas reais. Também 
chamada de televisão popular factual está localizada em território fronteiriço entre informação e entretenimento; 
documentário e drama (HILL, 2005, p.2). 
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o Bem Estar possui dois monitores de televisão em seu cenário  que, funcionando como 

janelas, levam os apresentadores ao mundo exterior. É por meio deles que os apresentadores 

prestam serviço aos telespectadores tentando esclarecer as perguntas enviadas pela internet. 

É por lá que também conversam com os repórteres ao vivo ou, ainda, com um jornalista do 

G1 que, por um minuto, divulga diariamente três notícias relacionadas ao Brasil e/ou ao 

mundo. Isso reforça o caráter de atualidade do programa e também mostra os  recursos que 

a emissora utiliza  para se autorreferenciar.9  

É também pelos monitores de televisão que visualizamos o corpo interno. Esse 

recurso estilístico faz parte da estratégia de comunicabilidade do Bem Estar que presentifica 

o que muitos telespectadores sabem, mas raramente veem. Para mostrar, por exemplo, o 

acúmulo de gordura no organismo, aparecem no monitor os órgãos do aparelho digestivo e 

o trajeto dos alimentos. No programa de 2011, meses iniciais do Bem Estar, a explicação 

técnica foi dada pela jornalista-apresentadora. Mas nos demais programas desse corpus, isso 

foi feito pelo especialista em saúde, reforçando a autoridade médica. É um modo de 

legitimar o discurso da competência que cabe ao especialista no Bem Estar (BUENO apud 

RAPOSO e VIZEU, 2013, p. 12).  

As funções que essas imagens gráficas podem desempenhar dependem das 

articulações entre o dizer e o mostrar, isto é, dependem das esquematizações das palavras, 

das imagens e do esquema global que emerge da sua combinação. Se emprestarmos as três 

classificações propostas por Munch (apud por LEAL et al, 2009, p.61), podemos dizer que 

as imagens gráficas no Bem Estar ora se complementam (imagens e palavras formam um 

conjunto) ora se tornam redundantes, pois há a dominância do dito (imagens são reduzidas a 

ilustrações).10 É interessante observar que quando esse último ocorre, a repetição parece 

enfatizar a função didática e a intenção de ensinar.  

As imagens gráficas são, assim, dispositivos de aproximação com a audiência pois à 

medida em que revelam informações, cria-se uma atmosfera na qual o telespectador é 

incluído porque ele pode ter a sensação de que está aprendendo algo. É um recurso 

estilístico que valoriza a possibilidade de se popularizar o conhecimento (HARTLEY apud 

HANUSCH e HANITZSCH, 2013) e acentua o porquê da necessidade de autovigilância. Se 

concordamos com o caráter educacional do programa Bem Estar, podemos dizer que as 
                                                
9 Entre 2011 e março de 2015, a interacão era com a apresentadora Sandra Annenberg, do Jornal Hoje, que tratava das 
notícias do dia por cerca de 4 minutos.  
10 A terceira função seria por independência ou ancoragem mutual ( o dizer e o mostrar assumem papéis separados um do 
outro, mas coordenados entre si). 
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elucidações apresentadas no telão da televisão, as demonstrações na  bancada da cozinha e 

o emprego de holografias (essas não estavam presentes nesse corpus)  são o ápice dessa 

característica e constituem ‘a aula’ do Bem Estar.  

Mas o recurso estilístico de maior impacto  nesse corpus é a gordura que em dois 

programas (17/11/2014 e 1/4/2011) praticamente ganhou vida: para explicar o efeito 

sanfona, o emagrece e engorda constantes que sofrem muitos dos que fazem dietas, a 

produção do Bem Estar criou bolinhas, de maneira diferente em cada programa,  que 

aumentavam de tamanho simulando células gordurosas. No de 2011 (Fig1), as bolinhas de 

bexiga foram, depois,  furadas pelo endocrinologista e pelo apresentador, como se a 

ambição de nos livrarmos facilmente das indesejadas fosse possível, transformando-se em 

um momento descontraído e de entretenimento.  

       
Fig.1 Bolinhas de bexiga simulam a gordura do corpo 

É possível aqui fazermos um paralelo com House M.D. em que tecnologias de 

visualização do corpo, diagnósticos computadorizados, monitoramento em tempo real etc 

foram apontados como coatores da ficção (BENTES , 2010, p.105). Menos sofisticados  e 

submetidos ao discurso verbal, os operadores educacionais do Bem Estar fazem parte da 

sua identidade, embasam seu estilo, tornam-se coatores, oferecendo-se à fruição fática e 

sensível do telespectador.11   

O aspecto educativo e de entretenimento permeia, em níveis diferentes, todo o 

programa, constituindo o que alguns autores chama de edutainment  (Solier , 2005). Mas 

está longe de ser um aspecto genuinamente novo. Simone Bortoliero (2001) já havia 

identificado a intenção de ensinar em programa sobre saúde da TV Cultura nos anos 1990. 

 

5. Considerações 

O discurso do risco é elemento estruturante da vida na tardo-modernidade (BECK 

2011, LUPTON, 1995; ORTEGA, 2008). Quando se trata de riscos à saúde, eles aparecem 

                                                
11 Em maio de 2014, o Bem Estar inaugurou uma mesa holográfica que, um ano depois, foi trocada por outra mais moderna. No entanto, foi pouco usada naquele ano e também no 

início de 2016.  
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na mídia de modo a levar os indivíduos a se preocuparem com o presente, mesmo não 

sentindo nenhuma limitação, diante da possibilidade de adoecer no futuro. Voltam-se para 

aspectos cotidianos antes tidos como banais, mas que estão intrinsecamente relacionados à 

saúde na contemporaneidade como a alimentação e a atividade física, assuntos recorrentes 

no Bem Estar. Dai deriva a relação entre problema de saúde e peso corporal que, em linhas 

gerais, é tida no programa como resultado da ingestão de grande quantidade de certos 

grupos de alimentos  e do sedentarismo.  

Não ignoramos as evidências de tal relação, mas saúde e peso corporal são assuntos 

complexos e não é um problema exclusivo de hábitos alimentares. Ao tentarmos entender 

por que as pessoas têm sobrepeso ou estão obesas é preciso levar também em consideração 

assuntos sociais e políticos como, por exemplo, o papel da indústria de alimentos 

responsável, muitas vezes, por quantidades exageradas de gordura, açúcares e sal, três 

vilões da alimentação preconizados pela Organização Mundial da Saúde12. 

As narrativas acerca do sobrepeso ou da obesidade no Bem Estar, no entanto, é 

focada na experiência de alguns indivíduos selecionados pela produção do programa que 

possuem força de vontade e autocontrole sobre seu corpo – esse , enquanto gordo, é 

caracterizado pelo programa como fora da regra, desviante e pertencente a um indivíduo 

desleixado e infeliz. O corpo magro e saudável é também uma questão de aceitação social. 

Espera-se que os telespectadores encarem sua saúde apenas como um assunto privado e não 

como algo que precise ser pensado como um bem coletivo e que precise estar associado à 

necessidade de mudanças sociais. 

O ponto de partida do Bem Estar é que o indivíduo bem informado é capaz de aderir 

a comportamento e atitudes consideradas saudáveis. Alicerçando as práticas disciplinares 

televisionadas sobre dieta e exercícios está o caráter educativo do programa que encoraja o 

automonitoramento e a autovigilância dos telespectadores por meio do reforço da sua 

autonomia, da sua liberdade e da sua responsabilidade em  praticar atividade física e 

escolher alimentos, frequentementes medicalizados pelo Bem Estar.  

Sabemos que a adesão aos conselhos e orientações são negociadas: haverá os que 

aceitam ou rejeitam totalmente, e ainda os que acatarão parcialmente.  O conceito de fator 

de risco, por mais paradoxal que seja, reduz a incerteza em relação ao futuro por dar sentido 

                                                
12 Em 29/06/2016, uma repórter ao vivo, de Brasília, anuncia os resultados da terceira fase de um programa entre o 
Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Alimentos: a margarina e os tabletes de tempero foram os alimentos que 
reduziram mais sal.  
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à vida e ao sofrimento, escreveu Vaz et al (2007, p.149).  Citando  Aronowitz, o 

pesquisador continua:  ele também preenche o vazio de respostas a questões como “Por que 

essa pessoa adoeceu e não outra? Por que nesse dado momento? O que pode ser feito para 

evitar a doença e a morte?” 

Reconhecemos que o discurso de vigilância ao que comemos e ao sedentarismo 

pode produzir ansiedade e sentimento de culpa pelas vezes que bularmos  as normas. Por 

outro lado,  o condicionamento físico e o gerenciamento do corpo pregados pela promoção 

da saúde e por programas como o Bem Estar podem ajudar indivíduos a sentirem que estão 

controlando suas vidas, pois oferecem diretrizes para a autotransformação, para modos de 

lidar com pressões do cotidiano, para o agenciamento e a autoexpressão (LUPTON, 2000, 

p. 29). Na contemporaneidade, o corpo saudável tornou-se parte das nossas escolhas de 

estilo de vida por meio do qual expressamos nossa autoidentidade.  

O Bem Estar, ao reduzir a complexidade da obesidade e ao enfatizar a 

responsabilidade individual pela saúde, se aproxima do discurso da promoção da saúde 

pública. Mas o programa vai ainda mais longe: é capaz de agenciar o telespectador, 

levando-o à  ação, como mostra com o quadro Aprendi com o Bem Estar.   
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