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Resumo 

O presente artigo tem como proposta discutir os atravessamentos entre exercício físico e 

emagrecimento no reality show Revenge Body with Khloé Kardashian, exibido pela E! 

Entertainment Television a partir do ano de 2017. Relevante por problematizar as 

representações e usos do trabalho físico na sociedade contemporânea, bem como por 

observar a espetacularização do corpo e da vida privada, o estudo se ancora na Análise 

do Discurso para compreender as representações de obesidade, corpo feminino, questões 

de gênero e saúde no quinto episódio do programa televisivo. 

Palavras-chave: Comunicação; Exercício físico; Emagrecimento; Representação social; 

Análise do discurso.  

Exercícios e disciplina: chaves para o corpo magro 

Submetido a momentos históricos de ascensão e queda, o exercício físico vê seus 

significados e usos reinterpretados nos últimos séculos. O trabalho corporal inaugura 

novas modalidades, se torna objeto de tecnologias inovadoras, se adapta ao cotidiano e se 

torna prática habitual e popularizado (RAMOS, 1983).   

É importante definir que, no presente artigo, o exercício físico é compreendido 

como ação corporal praticada de forma estruturada e repetitiva, tendo como objetivo a 

manutenção ou melhoria da forma física, ou seja, da saúde ou das aptidões, como força e 

resistência, do corpo de um indivíduo (CASPERSEN; POWELL; CHRISTENSON, 

1985). Esse conceito apresenta diferenciação em relação ao que se compreende por 

atividade física, sendo esta, compreendida como um conjunto de práticas que pressupõe 

movimento, mas não obedecem, necessariamente, a estruturações específicas. É o caso 

do ato de lavar louças ou subir escadas, por exemplo. 

Em um contexto de culto ao corpo, a prática de exercícios físicos deixa de ser uma 

ferramenta de sobrevivência, como na Pré-história, ato de celebração das capacidades 

                                                           
1 Trabalho apresentado no DT 6 – Interfaces Comunicacionais, GP Comunicação e Esporte, XVII Encontro dos Grupos 

de Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Estadual Paulista (Unesp/Bauru). 
3 Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Docente 

do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade 

Estadual Paulista (Unesp/Bauru). 
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físicas do homem, conforme a tradição grega, instrumento de preparação militar, tal qual 

na Idade Média, atividade restrita às elites, no Renascimento, ou mesmo forma de lazer 

sistematizada, em uma perspectiva moderna (RAMOS, 1983). Fazendo trinca com uma 

boa alimentação e noites saudáveis de sono, um corpo em movimento aparece como 

receita de sucesso para obter formas que obedeçam aos padrões de beleza da sociedade, 

padronizações estas que exigem leveza, flexibilidade e agilidade em uma realidade 

competitiva.  

Além disso, no cenário do século XXI, o conceito de forma física, a ser trabalhada 

a partir de exercícios estruturados, se vê ressignificado e fortemente atravessado por 

questões que ultrapassam as capacidades e a saúde de um corpo. Em uma sociedade 

vigilante e dominada por imagens, os padrões de beleza se confundem e entremeiam a 

conselhos médicos e esportivos, tornando o desejo de a eles pertencer motivo central para 

que indivíduos procurem realizar exercícios físicos: é preciso ser eficaz, mas também é 

necessário agradar o olhar do outro. 

A trajetória do corpo magro, leve e funcional já começa no início do século XX e 

tem na moda um de seus marcos históricos mais visíveis. A diminuição do volume das 

roupas e o paulatino abandono de peças como espartilhos, cintas e anáguas contribuiu 

para a aliviar o peso sobre os corpos e facilitar a vida inserida na velocidade das grandes 

metrópoles. O culto ao emagrecimento tem suas raízes na aproximação do corpo à 

máquina e na urgência por eficácia (SANT’ANNA, 2014).  

Ao final do século, as décadas de 1980 e 1990 são marcantemente influenciadas 

pelos ideais de agilidade exigidos de um organismo eficaz. As peças esportivas, como os 

tênis, se tornam objeto banalizado e presente no dia-a-dia das sociedades ocidentais. 

Exercícios físicos individuais como a corrida, caminhada, a prática de musculação e as 

aulas de ginástica em academias demarcam a glória do trabalho corporal não 

necessariamente ligado à competição ou ao lazer, mas como forma de construção e 

constante renovação de si.  

Na cultura capitalista ocidental, profundamente influenciada pelos modos de vida 

estadunidenses, é necessário fazer-se útil até mesmo nos momentos de relaxamento. O 

viver nas cidades tem quês de batalha e o corpo se torna também um objeto de gestão em 

prol da performance mais competente possível. 
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Aguçou-se assim o sentimento de responsabilidade individual nas vitórias e nas 

derrotas da grande competição esportiva que se tornou a existência humana. Por 

conseguinte, as autodisciplinas foram reforçadas, fustigadas pelo desejo de 

vencer, um culto inquieto do eu eficaz atravessa a sociedade americana 

(COURTINE, 2005, p. 102). 

O constante trabalho e aperfeiçoamento de si recai sobre a rotina. Além disso, é 

necessário gostar do que se vê no espelho e de quem se é, “há igualmente uma imensa 

necessidade de aumentar os níveis de satisfação consigo, tendência esta nacional e 

internacional, que favorece a promoção do próprio corpo a principal aliado, mas, ao 

mesmo tempo, no maior inimigo que alguém pode ter” (SANT’ANNA, 2014, p. 150). 

Inimigo e aliado é, principalmente, o corpo feminino, objeto histórico de 

apreciação visual. No passado, as belezas santificada e romântica tiveram vez, permitindo 

mais robustez às curvas (VIGARELLO, 2006). Já a atualidade celebra o corpo magro, 

“malhado” e enxuto, parente próximo e descendente das formas trabalhadas nas aulas de 

aeróbica dos vídeos de Jane Fonda na década de 1980 (SANT’ANNA, 2012). Para ficar 

“de bem” com as próprias curvas e fazer delas poderosas aliadas, esculpir as formas na 

academia ou praticar esportes visando a construção de músculos firmes e uma silhueta 

fina se torna hábito comum.  

 

Revenge Body, o corpo midiatizado de vingança 

Um corpo construído pode ser um corpo de vingança: é o que ensina o reality 

show Revenge Body with Khloé Kardashian, filmado e distribuído pela E! Entertainment 

Television, dos Estados Unidos. Lançado em 12 de janeiro de 2017 em seu país de origem 

e exibido com um mês de atraso no Brasil, o programa tem como foco o emagrecimento, 

convidando quinze participantes a construírem novas – e magras – formas ao longo de 

oito episódios. 

Com segunda temporada já confirmada, a produção é mais um dos mais de dez 

realities já lançados pela família Kardashian, que construiu um império sobre a própria 

imagem, incluindo programas de TV, aplicativos digitais e licenciamento de produtos. 

Dentre as produções encabeçadas pela linhagem de empresárias midiáticas, Revenge 

Body se diferencia por ser o único a destacar pessoas comuns em seu enredo. 

Para Pena (2002), a estratégia de inserir pessoas, até então, comuns à programação 

televisiva corresponde às expectativas de um público que não se contenta mais em assistir 
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ao espetáculo, deseja encena-lo. O espectador não mais almeja apreciar modelos heroicos, 

tem interesse em se reconhecer na tela, criando, assim, novas formas de estar em 

comunidade. 

Segundo Khloé Kardashian, apresentadora do reality show, o programa é 

inspirado em sua própria trajetória. Única integrante da família a lidar com “problemas 

com o peso”, a celebridade diz ter sido taxada como a “fat and funny sister”4 dentre as 

irmãs e afirma que sua luta contra o próprio corpo a abalou profundamente durante quase 

toda a vida. Na própria abertura de Revenge Body, Khloé afirma que foi só quando 

começou a se colocar em primeiro lugar, praticar exercícios físicos e “comer certo” que 

passou a se sentir bem a respeito de si. “A great body is the best revenge”5, afirma. 

O emagrecimento de Khloé foi explorado midiaticamente e vê no reality show sob 

o comandado da ex-fat sister uma forma de explorar mercadologicamente, mais uma vez, 

a transformação física da celebridade. Sob a ótica de Debord (1997), essa exploração de 

modificações corporais de um indivíduo e, posteriormente, de outros atores é uma 

expressão da lógica mercantil que cerca a sociedade do espetáculo, um cotidiano 

perpassado por imagens e dominado pelos desmandos do capital. Nesse contexto, a 

espetacularização da realidade se torna um novo tipo de entretenimento em que o próprio 

dia-a-dia gera novos capítulos a serem explorados pelas diferentes mídias (PENA, 2002). 

No caso de Revenge Body, a cada episódio são apresentados dois participantes6 

que contam sua história de vida e apontam indivíduos dos quais pretendem se vingar com 

seus novos corpos construídos em doze semanas. Após traçarem suas metas e relatarem 

suas trajetórias com forte apelo emocional, são encaminhados para o trabalho em parceria 

com treinadores de estrelas de Hollywood, submetidos a procedimentos estéticos, 

conduzidos a consultorias ao lado de personal stylists famosos e entregues a cabeleireiros 

e maquiadores que prometem mudar a vida dos escolhidos dali em diante. 

Entre quinze histórias exibidas pelo reality, treze são de mulheres. As 

participantes apresentam grande variedade étnica e social, mas pouco se diferenciam em 

                                                           
4 “Irmã gorda e engraçada” em tradução livre. Trecho extraído da abertura de Revenge Body with Khloé Kardashian.  
5 “Um ótimo corpo é a melhor vingança” em tradução livre. Trecho extraído da abertura de Revenge Body with Khloé 

Kardashian. 
6 Com exceção do sétimo episódio, em que a trajetória da participante é mostrada individualmente. 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 
 

relação aos motivos para a inscrição no programa: a maioria7 delas afirma buscar o 

emagrecimento para fins estéticos e tem questões relacionadas à autoestima.  

Além disso, na fala dessas mulheres há uma forte presença do outro, seu objeto de 

vingança ao final do reality. Observando essas peculiaridades e levando as significações 

do exercício físico na sociedade contemporânea, surge o desejo de observar quais são as 

características do discurso do reality show Revenge Body with Khloé Kardashian ao tratar 

a prática de exercícios físicos como ferramenta de construção de um corpo magro para o 

olhar do outro. 

 

Procedimentos metodológicos e corpus de pesquisa 

 Com o objetivo de explorar a midiatização do exercício físico como forma de 

construção de um corpo magro, o presente artigo realiza uma observação baseada nos 

princípios da Análise do Discurso, identificando as marcas discursivas que remetem ao 

trabalho corporal e padrões de beleza no reality show Revenge Body with Khloé 

Kardashian. Como ferramenta de observação, a Análise do Discurso considera influências 

histórico-sociais que constituem um texto, tratando, assim, produções comunicacionais 

em seu diálogo com a sociedade. 

Como instrumento de pesquisa, esse método permite 

(...) uma atitude diante da linguagem que consiste não na aplicação de conceitos 

pré-estabelecidos a um corpus imobilizado pelas lupas do analista, mas uma 

atitude dialógica que permite que os conceitos sejam extraídos ao corpus, a partir 

de um constante diálogo entre a postura teórico-metodológica e a dinâmica das 

atividades, da linguagem e da rica parceria por elas estabelecida (BRAIT, 2007, 

p. 28). 

Para observar as questões colocadas, será esmiuçado, especificamente, o quinto 

episódio do programa de TV, exibido em 9 de fevereiro nos Estados Unidos e apresentado 

no Brasil, nas versões legendada e dublada, em 14 de março. O capítulo a ser observado 

foi assistido por meio da plataforma de streaming E! Now, serviço oferecido pela E! 

Entertainment Television, produtora do programa, em áudio original. 

 O episódio foi escolhido por apresentar profunda carga emocional, expondo 

relações problemáticas de duas mulheres de diferentes origens sociais e étnicas em 

                                                           
7 Com exceção da participante Lauren, no quarto episódio, que decide emagrecer por medo de doenças relacionadas à 

obesidade. 
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relação a seus corpos e relacionamentos amorosos. A escolha do quinto capítulo da 

temporada também é interessante por demonstrar diferentes formas de exercício físico 

como ferramentas para o emagrecimento. 

O estudo se justifica por colocar em evidência a relação entre exercício físico e 

emagrecimento observada na sociedade e refletida pela mídia, assim como por explorar, 

mais especificamente, a ligação entre mulheres, seus corpos e os padrões de beleza da 

atualidade. Além disso, as análises presentes no artigo também se mostram relevantes por 

observarem questões como a espetacularização da vida privada e usos mercadológicos de 

fatos cotidianos. 

 

O olhar do outro: vingança ou aprovação? 

 Logo no início do episódio são apresentadas as participantes da vez, Tiffany e 

Jamie. Individualmente, as duas são recebidas por Khloé em um estúdio de gravação 

(Figura 1) e contam um pouco sobre suas histórias de vida, os motivos que as levaram a 

se inscreverem no programa e, finalmente, a quem seus corpos de vingança, “Revenge 

Body”, se destinariam.   

 
Figura 1 – Khloé Kardashian e Tiffany 

 Tiffany, recém-divorciada, diz que pretende se vingar do ex-marido, um artista 

que, segundo ela, a deixou assim que conseguiu ascensão na carreira. Com a fala marcada 

pela emoção, ela conta que conheceu o cônjuge no ensino médio, se casou aos 20 anos, 
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ainda virgem, e permaneceu por 11 anos nesse relacionamento. Fechando sua fala, a 

participante relata ser proveniente de uma família muito conservadora, na qual o 

casamento é visto como algo sagrado e irrompível. 

 Ao afirmar ter crescido em um ambiente tradicional e ligado à religião, Tiffany 

deixa claro seu lugar social, ou seja, seu “posicionamento em um campo discursivo 

político, religioso, etc” (MAINGUENEAU, 2007, p. 19) e dá pistas sobre o contexto a 

partir do qual de expressa. Dessa forma, é possível observar sua formação discursiva 

(FOUCAULT, 2002), com mais proximidade, levando em consideração que a 

participante parte de uma ideologia de base conservadora ao abordar seu relacionamento 

com o próprio corpo e sociedade. 

Tais marcas são percebidas também quando a participante pormenoriza seu 

relacionamento conjugal, afirmando que apoiava o marido nos bastidores, cumprido o 

papel tradicional feminino que se restringe à esfera privada, enquanto o homem ocupa os 

espaços públicos. O forte simbolismo que a aliança de casamento carrega para Tiffany, 

que, mesmo divorciada, recusa deixar de usa-la, representa mais um traço desse lugar 

social ligado à tradição, em que o anel significa compromisso entre um casal. 

Afirmando se reconhecer na história da participante, Khloé diz que o relato de 

Tiffany guarda muitas semelhanças entre o casamento, agora divórcio, da Kardashian 

como jogador de basquete Lamar Odom. Quebrando os padrões de heroísmo presentes 

nos mitos do passado (PENA, 2002), a apresentadora tenta se mostrar como uma 

celebridade “de carne e osso”, criando identificação com a participante, e com o público, 

por meio de sua trajetória pessoal. “I just want you to have the same experiences that I 

had”8, afirma. 

 A segunda participante do episódio, Jamie, destaca em sua trajetória uma relação 

problemática com figuras masculinas. Em suas palavras, afirma que: 

I grew up poor in a single parente home, it was just me and my mom. It was very 

challenging, she was never really there and I never trusted guys because the main 

guy in my life has denied me my entire life, is not been in my life, wich is my 

father. Is sad and I just turned into food as my comfort9. 

                                                           
8 “Eu só quero que você tenha as mesmas experiências que eu tive” em tradução livre. Trecho extraído do quinto 

episódio de Revenge Body with Khloé Kardashian. 
9 “Eu cresci pobre em uma casa com apenas um de meus pais, era só eu e minha mãe. Era muito desafiador, ela nunca 

estava realmente lá e eu nunca confiei nos homens porque o homem principal da minha vida me negou durante toda 

minha vida, não esteve na minha vida, que é meu pai. É triste, então tornei a comida o meu conforto” em tradução livre. 

Trecho extraído do quinto episódio de Revenge Body with Khloé Kardashian. 
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 A declaração de Jamie deixa transparecer a relação simbólica que coloca a comida 

como uma forma de prazer, compensação e conforto, capaz de preencher vazios, mas 

também como símbolo de fraqueza em uma sociedade vigilante. Se estar em um contexto 

que exige controle e atenção sobre cada caloria ingerida e todo quilo engordado 

(SANT’ANNA, 2012), comer sem calcular carboidratos e proteínas se torna sinônimo de 

descontrole. As cenas filmadas com a participante em um restaurante montam um cenário 

de julgamento em que as pessoas ao redor olham com desaprovação o almoço de uma 

mulher gorda. 

Questionada a respeito de seu objeto de vingança com as novas formas, Jamie 

aponta um homem com o qual se relaciona a aproximadamente três anos e meio, mas sem 

que haja um compromisso sério. Se referindo a ele como “Shorty Doowop”, em referência 

à música cantada por Baby Bash, rapper norte-americano, insinua se tratar de uma paixão 

não correspondida.  

Para entender a relação entre o rap e a fala da participante, é necessário recorrer 

ao dialogismo teorizado por Bakhtin (2003). Segundo o autor, todo discurso é perpassado 

e dialoga com outros discursos, carrega consigo elementos destes, produzindo, então, 

sentidos e efeitos. Na letra, o rapper se refere a uma mulher de baixa estatura em relação 

à qual nutre sentimentos. A canção dialoga com a relação de Jamie e se torna, para ela, 

uma piada devido à altura elevada da participante, que se define como uma mulher no 

“estilo girafa”. A sacada jocosa da qual Jamie se vale para se referir ao homem com o 

qual se relaciona com o título de uma música exige do espectador de Revenge Body uma 

certa imersão no rap norte-americano no início dos anos 2000 ou, pelo menos, 

conhecimento e memória da canção citada para que haja o efeito de sentido esperado. 

Sobre a relação de discursos para o humor, Possenti (2007, p. 48) afirma que “uma piada 

só funciona se, ao mesmo tempo, for possível reconhecer algo de velho nas palavras novas 

e se o resultado, em termos de sentido, também apelar para algum tipo de memória”. 

  Ainda falando sobre Shorty Doowop, Jamie culpa seu peso pela falta de 

comprometimento na relação, considerando que por não pertencer aos padrões de beleza 

da sociedade, não é merecedora de envolvimentos sérios. “I know that is my weight that 

is holding him back to really getting to know me deeper”10, afirma. 

                                                           
10 “Eu sei que meu peso está impedindo que ele me conheça mais profundamente” em tradução livre. Trecho extraído 

do quinto episódio de Revenge Body with Khloé Kardashian. 
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Exercício físico: sofrimento, redenção e controle 

 Após as cenas introdutórias sobre cada participante, as semanas de exercício físico 

e dieta são inseridas na narrativa. O tom do programa passa, então, a apresentar 

características de discurso motivacional e emocional, buscando algum tipo de redenção 

por meio do trabalho corporal. Lacey Stone, personal trainer responsável pelo 

emagrecimento de Tiffany, já se apresenta tentando criar proximidade com a participante: 

“I’m your trainer but I also wanna get in touch with your heart”11. 

 Começa, então, o trabalho para o emagrecimento na academia de ginástica sob a 

supervisão da profissional de educação física. Inicialmente, a participante é pesada e 

medida, e a personal trainer traça metas de peso a serem alcançadas nas próximas 

semanas. Durante os exercícios, o tom motivacional e emocional se confunde com a 

mensagem de incentivo ao emagrecimento. São usadas metáforas que relacionam o 

coração, como agente responsável por bombear sangue, e o mesmo órgão, 

metaforicamente conhecido como o comandante das emoções. “We just need to heal your 

heart a little”12 e “you are sweating the love out”13, são exemplos de falas que brincam 

com os sentidos das palavras, produzindo novas interpretações e efeitos metafóricos 

(POSSENTI, 2007). 

 Em um método alternativo às já tradicionais academias de musculação, Jamie é 

enviada pela produção de Revenge Body a um estúdio que mistura dança e ginástica sob 

o comando da personal trainer Simone de La Rue. Chegando ao local, a participante logo 

se diz intimidada pelas alunas magras presentes na aula anterior à sua, afirmando não ter 

feito nenhum exercício físico nas últimas duas décadas.  

 A ligação entre o programa e a perda de peso fica clara quando a professora 

confirma que o objetivo final da rotina de exercícios é o estrito emagrecimento: “She has 

a lot of weight to loose, so she has a long way to go”14. Em alguns momentos da trajetória 

de Jamie no reality, há dificuldades em eliminar números da balança. No estágio de 

                                                           
11 “Eu sou sua treinadora, mas eu também quero estar em contato com seu coração” em tradução livre. Trecho extraído 

do quinto episódio de Revenge Body with Khloé Kardashian. 
12 “Nós só precisamos curar seu coração um pouco” em tradução livre. Trecho extraído do quinto episódio de Revenge 

Body with Khloé Kardashian. 
13 “Você está suando o amor para fora” em tradução livre. Trecho extraído do quinto episódio de Revenge Body with 

Khloé Kardashian. 
14 “Ela tem muito peso a perder, então ela tem um longo caminho a percorrer” em tradução livre. Trecho extraído do 

quinto episódio de Revenge Body with Khloé Kardashian. 
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estagnação da participante há forte exploração emocional e presença constante da palavra 

“fail”, em português “fracasso”, e seus derivados.  

 Outro aspecto bastante explorado no quinto episódio de Revenge Body é o 

contraste imagético entre Jamie e sua personal trainer. Um corpo feminino gordo, alto e 

negro, subvertendo qualquer padrão de beleza, em oposição às formas tonificadas, a pele 

alva e a altura diminuta da professora, em uma representação jocosa do certo e o errado 

(Figura 2).  

 
Figura 2 – Jamie e Simone de La Rue 

 

Da tristeza à alegria: do corpo gordo às formas finas 

 No bloco final do quinto episódio de Revenge Body with Khloé Kardashian, o 

tom emocional e consternado das cenas anteriores dá lugar a ambientações alegres e 

mensagens ainda mais motivacionais. A ideia de controle e merecimento, que permeia a 

sociedade contemporânea, está presente nas falas de Tiffany, quando afirma que “the only 

control you have in this world is over yourself”15 e de Jamie, ao se declarar “a warrior”, 

uma guerreira, em função de seu emagrecimento.  

Falando sobre emagrecimento sob a ideia de controle e luta, as participantes 

confirmam a ideia de trabalho permanente sobre as formas corporais no contexto de uma 

                                                           
15 “O único controle que você tem nesse mundo é sobre você mesma” em tradução livre. Trecho extraído do quinto 

episódio de Revenge Body with Khloé Kardashian. 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 
 

sociedade competitiva que exige perpétua batalha. “Parece que o corpo se tornou o centro 

de uma espécie de combate permanente, no qual aliados e inimigos pouco se distinguem. 

Quem não for à luta, quem desertar desse campo fisiológico, expressa fraqueza, mostra a 

pior das covardias, merece, portanto, desprezo” (SANT’ANNA, 2012, p, 124). 

 A ideia do emagrecimento por meio do exercício físico como uma batalha a ser 

vencida aparece também na frase “at this point it’s not just the weight that’s comming of, 

it’s really been a emotional, spiritual journey for me”16, de Tiffany, que afirma que a 

perda de peso tem sido uma jornada espiritual para ela. A mesma participante, que 

emagreceu o equivalente a cerca de 12 quilos (Figura 3), fala, ainda, de poder e da 

centralidade da aprovação do outro: “I feel very powerfull right now. I feel like I’d proved 

something to myself and to him [o ex-marido da participante] and to others”17. 

   
Figura 3 – Tiffany: antes e depois  

 As falas finais de Jamie são permeadas pela ideia de orgulho e suas imagens 

apresentam o contraste entre a participante de semblante pesado do início do programa e 

a concluinte da rotina de exercícios, agora aproximadamente 27 quilos mais magra e com 

expressão alegre. 

 
Figura 4 – Jamie: antes e depois 

 

                                                           
16 “Nesse ponto, não é só mais o peso que está indo embora, tem sido uma jornada emocional e espiritual para mim” 

em tradução livre. Trecho extraído do quinto episódio de Revenge Body with Khloé Kardashian. 
17 “Me sinto muito poderosa agora. Sinto que provei algo para mim mesma, para ele e para outros” em tradução livre. 

Trecho extraído do quinto episódio de Revenge Body with Khloé Kardashian. 
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Considerações finais 

 A partir do propósito de elucidar as questões relacionadas ao exercício físico como 

ferramenta de emagrecimento no reality show Revenge Body with Khloé Kardashian, 

retomamos pontos já levantados no presente artigo para tecer considerações a respeito 

dos atravessamentos e distanciamentos entre trabalho corporal, saúde, beleza e lazer na 

sociedade contemporânea. 

Observando o quinto episódio do programa exibido pela E! Entertainment 

Television, foi possível considerar que no reality show o exercício físico é utilizado como 

mera ferramenta de emagrecimento, não sendo mencionadas ou consideradas suas 

vantagens para a saúde e bem-estar, além de suas potencialidades para fins estéticos. 

Ademais, em Revenge Body, não são pormenorizados ou explicados os métodos de 

trabalho corporal adotados para a perda de peso das participantes e não há foco nos novos 

padrões de alimentação adotados por Tiffany e Jamie. 

Refletindo padrões e estereótipos presentes na sociedade, os corpos gordos das 

duas participantes são tratados em tom vezes jocoso, vezes consternado, confirmando a 

ideia de fracasso que permeia as imagens da obesidade na sociedade que exige leveza, 

flexibilidade e velocidade. Tais representações, no fim do programa, contrastam com 

semblantes alegres, orgulhosos e motivados, confirmando a ideia de vitória que envolve 

as formas emagrecidas. 

 O olhar do outro é supervalorizado no programa, seja na forma dos objetos de 

vingança escolhidos por Tiffany e Jamie, ou como o espectador que assiste entretido a 

batalha das duas pelo “melhor” corpo possível. O emagrecimento é espetacularizado e 

capitalizado como a grande batalha da vida contemporânea, à qual cabe a cada um vencer. 

Isto posto, entende-se que o discurso do reality show considera o corpo magro 

como uma batalha a ser vencida por meio do esforço individual, entendido como o 

exercício físico. As formações discursivas presentes em Revenge Body with Khloé 

Kardashian desqualificam e reforçam estereótipos sobre o corpo gordo, confirmando a 

magreza como padrão estético e sem se ocupar em pensar trabalho corporal como forma 

de lazer e de obtenção de saúde e bem-estar. 
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