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RESUMO 

Esta tese investiga o discurso da vida saudável, marca do nosso tempo, a partir do 
programa Bem Estar (TV Globo). O objetivo é identificar como o discurso instituído 
do risco à saúde é transcodificado no diálogo entre o programa e a sua audiência. Para 
entender como a saúde se tornou um valor maior no mundo ocidental, discute-se a 
medicalização da vida e as descobertas dos fatores de risco que, na 
contemporaneidade, determinam se um indivíduo está doente ou quase doente. 
Estuda-se a televisão enquanto uma analítica de governo, isto é, como um recurso que 
oferece orientação ao telespectador para que ele gerencie o seu cotidiano e o da 
família. Para tal, este estudo se vale dos conceitos de governamentalidade e de 
tecnologia cultural baseados em pesquisadores foucaultianos que consideram os 
médicos e os profissionais paramédicos como os peritos somáticos – eles são atores 
centrais nas democracias liberais avançadas para a arte de governar a si mesmo e aos 
outros. A estratégia metodológica é baseada nos modos de endereçamento que 
nasceram da análise fílmica e têm sido usados desde a década de 1980 para a 
interpretação da maneira como os programas televisivos constroem sua relação com 
os telespectadores. Identificam-se três modos de inserção do discurso. Um deles é o 
endereçamento do perigo à saúde sempre à espreita em que o discurso do medo e o 
da esperança têm a função de persuadir o telespectador a adotar um estilo de vida 
saudável a fim de moldar um futuro incerto. O outro é o do autocuidado em que o 
discurso da liberdade e o da escolha individual legitimam o telespectador como o 
único responsável pela própria saúde. Por último, o endereçamento instrucional em 
que tutoriais e instruções passo a passo podem despertar no telespectador o prazer em 
aprender a gerenciar a sua saúde no dia a dia. Concluímos, então, que a televisão se 
reinventa. Primeiro, ao abordar uma temática apreciada pelos telespectadores cuja 
aplicabilidade no dia a dia termina por valorizar o próprio programa. Segundo, ao 
estimular o telespectador a consumir informação como resposta racional à condução 
da própria vida que deve ser gerida como se fosse uma espécie de empresa. Por fim, a 
televisão contribui com o governo a distância por meio do discurso de motivação, 
autovigilância e aperfeiçoamento de si.  

Palavras-chave: saúde; televisão; fatores de risco; governamentalidade; tecnologia 
cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

EMBOAVA, Marialice Nogueira. Self-care on the screen of the television show 
Bem Estar: health risk and the program's dialogue with its audience. Thesis. 
PPGCOM / UFMG, Belo Horizonte, 2017  

ABSTRACT 

This thesis investigates the healthy life discourse, a hallmark of our time, from within 
the daily morning television show Bem Estar. The purpose of this research is to 
identify how the established discourse of health risk is transcoded in the dialogue 
between the television program and its audience. To understand how health has 
become a higher value in the western world, we discuss the medicalization of life and 
the discovery of risk factors that, in contemporary times, have become the parameters 
that determine whether we are sick or almost sick. The television is considered an 
analytic of government, that is, a resource that provides guidance to the viewer so that 
he can manage his daily life and that of the family. For such, this research is based on 
the concepts of governmentality and cultural technology developed by Foucault´s 
followers who consider doctors and paramedical professionals to be the somatic 
experts – central actors within advanced liberal democracies in the art of governing 
others and ourselves. The methodological design is based on the Addressing Modes, 
which emerged from the film analysis and has been in use since the 1980s to interpret 
the way television programs build their relationship with viewers. We present three 
discourse insertion modes. One is the ever-haunting hazard addressing mode. In it the 
discourse of fear and that of hope attempt to persuade the viewer to adopt a healthy 
lifestyle in order to shape an uncertain future. Another mode is the self-care, in which 
the freedom and choice discourse legitimates the individual responsibility for the 
health conditions of the viewer. The last one is the instructional addressing, in which 
tutorials and step-by-step guidance can awaken in the viewers pleasure in learning to 
manage their health on a daily basis. We conclude that television reinvents itself. 
Firstly, because it addresses a thematic appreciated by viewers and its day-to-day 
applicability values the program itself. Then, because it stimulates the viewer to 
consume information as a rational response to the conduct of one's own life, that must 
be managed as if it were a kind of company. Finally, television reinvents itself 
because it stimulates self-vigilance techniques in each of us, contributing to 
government, at a distance, through the motivation, vigilance and self-improvement 
discourse. 

Keywords: health; television, risk factors, governmentality, cultural technology 
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1. INTRODUÇÃO 

Cuidados com a dietética e com o corpo, tão propagados nos meios de 

comunicação de massa no mundo atual, é uma prática que remonta às asceses gregas 

clássicas. Diferenciam-se no tempo, como apontou Francisco Ortega (2008). Na 

antiguidade grega, era uma prática de liberdade. Integrava corpo e alma, remetia a 

valores comunitários e tratava de solidariedade política. Na contemporaneidade, a 

biocese – como Ortega (2008) a nomeia – é individualista, relaciona-se a exercícios 

de adequação às normas e está submetida ao disciplinamento corporal. Embora 

distintas, evidenciam quão antigo é o desejo de cuidar de si – tema pelo qual o 

interesse da mídia parece não se arrefecer.  

Há pesquisas que indicam a saúde como um dos assuntos preferidos entre os 

telespectadores da rede britânica de televisão BBC, como apontam José Monteiro e 

Sérgio Brandão (2002). Ou entre leitores do jornal Miami Herald, como mencionou 

Thais de Mendonça Jorge (2008). “As pessoas querem ler, ouvir e ver notícias sobre 

saúde. É um fenômeno mundial”, escreveu Roxana Tabakman (2013, p.10) em livro 

dirigido a jornalistas e médicos. Estariam as revistas, programas de rádio, televisão e 

sites apenas respondendo à demanda pela eterna busca para vivermos mais e melhor?  

Ao ser indagada por dois repórteres do Portal Imprensa sobre a proliferação 

de informações sobre saúde, a então diretora de redação da revista Saúde da editora 

Abril, Lúcia Helena de Oliveira, não titubeou em apontar a oferta de informações 

diretamente proporcional ao aumento da demanda. Ela nem mesmo resvalou para a 

afetação mútua – sabemos que a mídia também tem seu papel em despertar os temas 

de interesse da sociedade. Mas lembrou que cuidar da saúde passou a ser in, é um 

valor associado à autoestima1.  

Esse apreço da mídia pelos assuntos relacionados à saúde despertou nosso 

interesse pelo tema. O valor-notícia de saúde cresce a cada dia e seus sentidos, 

produzidos e circulados na mídia, têm na televisão um meio importante por ser um 
                                                             
1Disponível em:  
http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/53984/programas+na+tv+relacionados+a+saude+ampliam
+o+repertorio+medico+da+populacao. Acesso: 10/12/2016. 
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dos veículos pelos quais o brasileiro mais se informa sobre saúde (MEDEIROS e 

MASSARINI, 2011). Nossos olhares voltaram-se para o Bem Estar, exibido 

diariamente, ao vivo, nas manhãs da TV Globo, desde fevereiro de 20112. O programa 

possui página na internet e facebook, mas estes não integraram a pesquisa. Apresen-

tado por dois jornalistas e coapresentado por uma dupla não  fixa de profissionais da 

saúde, o Bem Estar traz reportagens, quadros e perguntas dos telespectadores 

enviadas pela internet. As temáticas incluem um abrangente catálogo de assuntos – 

desde pólipos, cistos e nódulos a bronzeamento da pele e queda de cabelos; de dicas 

alimentares para emagrecer a técnicas invasivas como redução de estômago ou 

inserção de balão gástrico; de lesões na boca à ansiedade e depressão, indicando o 

conceito ampliado de saúde que adota (ROSE, 2001).  

Nosso objetivo neste trabalho foi identificar como o discurso socialmente 

instituído do risco à saúde é transcodificado3 no diálogo entre o programa e a sua 

audiência. A hipótese foi de que o programa responsabiliza individualmente o sujeito 

a adotar estilos saudáveis de vida para que tenha maior longevidade.  

Se a mídia aconselha, ou se há um surto de aconselhamento na mídia, na 

expressão de Bauman (1998), o Bem Estar não foge à regra. Ele parte da ideia de que 

o telespectador bem informado sobre os riscos à saúde mudará de comportamento e 

atitude se quiser longevidade e melhor qualidade de vida. A informação seria o 

suficiente para que isso ocorra. Podemos dizer que o discurso equivale ao da 

promoção da saúde4 que tenta transformar o estado de saúde da população por meio 

da modificação do comportamento de saúde do indivíduo: maximiza-se o desejo de 

ser saudável ao aconselhar e guiar o indivíduo de maneira que ele possa perceber que 

deseja ser saudável.  

                                                             
2 As páginas institucionais do programa não contam a história do nome. Nas mídias, bem-estar refere-
se a estar bem disposto e com grande ânimo para viver (MORAES, 2014, p.13). Para a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) bem-estar é sinônimo de otimização da saúde.  
3 A noção de transcodificar diz respeito ao fato de que, sendo o discurso da saúde dotado de uma série 
de códigos que permite o compartilhamento e a troca comunicativa entre seus detentores,  o Bem Estar 
o transcodifica para o discurso midiático cuja gramática é familiar aos telespectadores 
4 É um termo que tem perspectivas distintas e antagônicas no campo da saúde. Nesse trabalho, 
promoção da saúde é entendida como o “processo de capacitação da comunidade para que ela própria 
possa participar e controlar ações para melhoria da sua qualidade de vida e saúde”. (Carta de Ottawa 
apud CZERESNYA, 2004, p.448). 
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Os especialistas em saúde – ou os expertos em estilo de vida, segundo Nikolas 

Rose (2013) – têm papel importante na remodelagem da conduta individual, conforme 

discutimos em artigo (EMBOAVA e ROCHA, 2016a). Presentes diariamente no Bem 

Estar, os peritos orientam a conduta dos telespectadores, partindo da ideia de que os 

indivíduos são livres para escolher e, sendo assim, suas vidas serão o resultado dessas 

escolhas. O discurso dos riscos à saúde, a persuasão, a emoção tenderiam a levar o 

telespectador a adotar os estilos de vida saudáveis e os especialistas em saúde 

constituiriam, assim, uma rede de poder descentralizada, solta; uma rede de poder 

que, mesmo não fazendo parte das instituições oficiais, governa a distância 

apresentando os indivíduos como passíveis de intervenção.  

Sabemos que nem todos os telespectadores vão aderir a esses conselhos, mas 

parte da população parece ter naturalizado a máxima de que a saúde é problema 

individual – e nem mesmo se dá conta que muitas vezes não escolhemos o que 

acreditamos ser o melhor para a nossa saúde menos por não querer e mais por falta de 

condições econômicas ou até físicas. Tomemos a figura do obeso para exemplificar. 

Quantos não imaginam que lhe falta apenas força de vontade para ter o corpo magro 

nos padrões ditados pelos ‘melhores’ conselhos médicos? Percebemos que surge uma 

nova moralidade pautada na saúde: os corpos gordos ou o adoecimento adquirem ares 

de coerção social, condenando os não saudáveis à condição de irresponsáveis ou 

desviantes.  

 Vale a pena deslocarmos o olhar para os trabalhos na área de comunicação e 

saúde no Brasil para compreender melhor a trajetória que escolhemos para nossa 

pesquisa. Assim como verificamos o interesse da mídia pelo assunto aumentar, a 

produção acadêmica também cresceu. A partir da primeira década do século XXI, 

houve aumento de grupos de pesquisa e de artigos publicados, segundo Kátia Lerner e 

Igor Sacramento (2014). Na década de 1980, havia três grupos de pesquisa na área de 

ciências da saúde. Entre 2000 e 2009, surgiram 28 grupos nas ciências da saúde e 

nove na área da comunicação na qual, até então, não havia sido identificado nenhum 

registro.  

Talvez os anos 1980 possam ser considerados marco inicial para a produção 

de artigos científicos sobre saúde e comunicação. A norte-americana Kimberly Kline 

(2006), autora de trabalho de revisão de literatura no assunto, aponta essa década 
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como a do florescimento de pesquisas na área. No Brasil, nos anos 1980, os estudos 

de comunicação foram ampliados a outras áreas sociais, incluindo a saúde, mediante 

aportes teórico-metodológicos que se colocavam como avanços às leituras funciona-

listas como contou Antônio Fausto Neto (2007), em entrevista a Ana Paula Goulart 

Ribeiro. Foram as leituras de Adriano Rodrigues e Pierre Bordieu que levaram Fausto 

Neto a iniciar estudos sobre as operações discursivas e a prática social de saúde. Dois 

de seus livros na área foram publicados entre o final da década de 1980 e início da de 

1990: O corpo falado: a doença e morte de Tancredo Neves nas revistas semanais 

brasileiras e Mortes em derrapagem: os casos Corona e Cazuza, respectivamente.  

Se incipientes naquela época, as pesquisas no Brasil atualmente mostram 

outros contornos. É possível que a maioria dos estudos sobre mídia e saúde ainda 

foquem principalmente na acuidade do saber médico transmitido aos leigos (VAZ, 

2007) e que a visão instrumentalista da comunicação ainda seja hegemônica 

(CARDOSO, 2012). No entanto, Lerner e Sacramento (2014) encontraram material 

suficiente em seu levantamento em periódicos de saúde e de comunicação para 

classificá-lo em quatro grandes grupos que, embora não configurem categorias –  pois 

há entrecruzamentos e afinidades entre as áreas – indicam tendências de pesquisa. 

Entre os grupos, estão os nomeados pelos pesquisadores como processos biopolíticos 

– referem-se ao gerenciamento dos corpos e do self na sociedade de risco em que os 

discursos jornalísticos estimulam os públicos a fazerem escolhas individuais mais 

saudáveis que promoveriam uma vida mais feliz. A matriz foucaultiana se sobressai 

nesse conjunto de textos que aborda as relações de poder engendradas entre os 

dispositivos midiáticos e o discurso médico.  

Provavelmente, seria nesse grupo que os pesquisadores classificariam o 

presente trabalho no qual nos voltamos para o conceito foucaultiano 

governamentalidade, um neologismo criado por Michel Foucault (1991) no curso 

Segurança, Território e População, em 1978, e desenvolvido por seguidores como 

Colin Gordon (1991) e Nikolas Rose (1992, 2001). Governamentalidade se refere, de 

maneira geral, a uma multiplicidade de práticas para moldar a conduta individual e 

coletiva. Também pode ser sintetizado na expressão ‘a condução da conduta’ 

(GORDON, 1991). Os estudos atuais sobre governamentalidade consideram os 

diversos modos que as racionalidades de governo são sugeridas de forma sútil na vida 
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diária, incluindo no domínio da política, da vida econômica e das responsabilidades 

familiares por meio do discurso de autoridades e especialistas (BINKLEY, 2007).  

Assim, o conceito de governamentalidade se mostrou imprescindível para a reflexão 

da nossa pergunta de pesquisa e, na tentativa de respondê-la, estruturamos o restante 

do texto deste trabalho em cinco capítulos, incluindo a análise e as considerações 

finais. 

O capítulo Saúde na contemporaneidade visa a mostrar como a saúde se 

tornou um valor maior no mundo ocidental.  Começamos resgatando a história das 

transformações do corpo e os conceitos de saúde e doença para chegarmos à 

perspectiva da saúde no século XXI: a medicina alardeará a presença de uma possível 

desordem em nosso corpo, mesmo que ele não apresente sofrimento algum. Dessa 

maneira, apresentamos um aspecto central da comunicação na área da saúde: é a 

experiência, cada vez mais difundida, da doença sem estarmos doentes. David 

Armstrong (1995) cunhou o termo medicina de vigilância em que não é mais 

necessário apresentar sintomas para ser considerado doente – todos os indivíduos 

estão implicados no processo de eventualmente se tornarem doentes. 

 Junto com a medicina de vigilância nascem os fatores de risco na saúde. Eles 

se tornam os novos parâmetros que determinam se o indivíduo está (quase) doente. A 

noção de risco, na contemporaneidade, significa uma maneira de identificar, antecipar 

e estabelecer estratégias para estimar e evitar a ocorrência de acontecimentos 

indesejáveis (CARDOSO, 2012). Apresentamos o conceito de risco segundo Deborah 

Lupton (2013) que o sistematizou entre os enfoques realistas – são os que 

predominam e, entre eles, estão a abordagem técnico-científica e a psicologia 

cognitiva – e os construcionistas, defendidos por aqueles que se interessam pelos 

aspectos culturais e sociais do risco. Prevenir os riscos exige aderir aos estilos de vida 

saudáveis que se referem às práticas diárias de cada um em que o sedentarismo, o 

tabagismo e a vida desregrada podem ser quantificados e associados a riscos mais 

elevados de doença (CASTIEL et al, 2010).  

Ainda no capítulo Saúde na contemporaneidade, mostramos que a 

responsabilidade individual pela saúde é antiga e suas características contemporâneas 

foram desenhadas inicialmente pelas reformas do sistema de saúde do Canadá, 

Estados Unidos e Grã Bretanha na década de 1970 (CASTIEL et al, 2010; GALVIN, 
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2002). Examinamos o conceito de healthism e o argumento de que a saúde é um 

sistema de crença em que as atividades de promoção da saúde são tidas como 

obrigação moral (CRAWFORD, 1980). Além disso, defendemos que o discurso 

psicológico também contribuiu para o modelo da responsabilidade do indivíduo por 

sua própria saúde, constituindo um dos maiores códigos por meio do qual os sujeitos 

se expressam, se moldam e se guiam (ILLOUZ, 2008).  

Para entender como a saúde tornou-se uma preocupação hegemônica 

passamos também nesse capítulo pela discussão da medicalização (CONRAD, 1992, 

2007) e sua versão mais recente, influenciada pelos avanços tecnológicos, a 

biomedicalização (CLARKE et al, 2003). Argumentamos que os médicos não são os 

únicos arquitetos da medicalização, mas movimentos sociais, organização de 

pacientes e também a indústria farmacêutica são defensores desse processo 

(CONRAD, 1992; CAMARGO, 2007). Nossa intenção não foi julgar se um dado 

problema é realmente médico ou não, mas sim compreender a extensão com que a 

competência e as práticas médicas se inserem cada vez mais nas vidas das pessoas.  

Explicitados os conceitos que alicerçam a saúde contemporânea na perspectiva 

dessa pesquisa, apresentamos o capítulo Saúde na televisão em que traçamos um 

panorama histórico a partir da década de 1920 até os dias atuais, apontando aspectos 

de programas e séries sobre saúde e suas modificações ao longo dos anos até a criação 

do Bem Estar. Estruturado fortemente no cotidiano da audiência, o Bem Estar mantém 

rastros dos programas de saúde de outrora que, muitas vezes, baseavam-se em 

avanços da medicina e assim eram fincados no jornalismo científico. Os especialistas, 

por exemplo, invocam constantemente novas descobertas e, assim como seus 

antecessores, eles fazem da última novidade em saúde uma das atrações que legitima 

o seu discurso. Argumentamos, no entanto, que os programas televisivos de estilo de 

vida, subgênero da TV-realidade, foram decisivos na configuração do Bem Estar ao 

emprestar-lhe estratégias comunicativas que renovaram as técnicas de reportagem.  

Para melhor compreender o Bem Estar, no capítulo Saúde na televisão 

analisamos os programas televisivos de estilo de vida tanto da perspectiva do 

consumo (BELL e HOLLOWS, 2005; RAISBOROUGH, 2011; TAYLOR, 2002; 

BRUNSDON et al, 2001) quanto da racionalidade política (PALMER, 2003; 

OUELLETTE e HAY, 2008; BINKLEY, 2007) por acreditarmos que o telespectador 
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desse programa é interpelado pelas duas forças simultaneamente (OUELLETTE e 

HAY, 2008; BINKLEY, 2007; RYAN, 2015). A primeira perspectiva defende que os 

programas televisivos de estilo de vida ajudam a audiência a enfrentar mudanças 

sociais da contemporaneidade, sobretudo trabalhando no projeto de autoidentidade. A 

segunda considera esses programas como estratégias para um governo a distância que 

induz o desejo no indivíduo por meio, entre outros, do discurso na mídia, para que ele 

se torne empreendedor de si mesmo também na área da saúde.  

Em seguida, abordamos as discussões recentes sobre jornalismo de estilo de 

vida (KRISTENSEN e FROM, 2012; FURSICH, 2012; HANUSCH, 2012; 

HANUSCH e HANITZSCH, 2013). Elas derivam das pesquisas de investigadores dos 

estudos culturais sobre os programas televisivos de estilo de vida e apesar de ainda 

palpitantes ajudam-nos a interpretar o emprego de técnicas jornalísticas, como o uso 

de reportagens, de jornalistas como apresentadores etc, ao lado de técnicas de reality 

show. Adotamos neste trabalho o subgênero telejornalismo de estilo de vida e, para 

essa questão, partimos do compartilhamento da literatura que considera gênero uma 

estratégia de comunicabilidade na forma sugerida por Martín-Barbero sem, no 

entanto, detalharmos a discussão da noção de gênero.  

Para finalizar o capítulo Saúde na televisão, apresentamos o conceito de 

governamentalidade que, segundo Ouellette e Hay (2008), é útil para entender o poder 

da televisão como analítica de governo. Para isso, os autores situam a televisão como 

tecnologia cultural, isto é, como recurso para orientar, recomendar e guiar vários 

aspectos da vida diária dos telespectadores. Seriam os modos práticos de intervir da 

televisão, ou posto de outra maneira, as tecnologias de governar. Abordamos a 

modernização do conceito de poder pastoral (FOUCAULT, 1995) em que o Estado 

confia a intituições privadas, como a mídia, também o provimento de bem-estar à 

população, o que, depois, evidenciamos na análise por meio sobretudo das ações 

filantrópicas do programa.  

Estendemos as luzes do conceito governamentalidade para compreender o 

destacado papel que os profissionais de saúde ocupam no Bem Estar, em particular, e 

na sociedade contemporânea, de maneira geral. Nikolas Rose (2013) e Deborah 

Lupton (2013) enfatizam o conhecimento das disciplinas psi (psicologia, psiquiatria, 

etc) na modelagem de novas formas de pensar sobre nós mesmos – sujeitos, em sua 
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essência, livres, desejando agir com autonomia e, mediante atos de escolha, 

maximizar seu potencial. Quer dizer, sujeitos desejosos em calcular as escolhas e 

riscos e levar a vida como uma espécie de empresa (ROSE, 1993; OUELLETTE e 

HAY, 2008, BINKLEY, 2007).  

Demonstrado o percurso dos programas e séries sobre saúde na televisão 

brasileira e explicitadas as principais características, influências e teorias que 

permeiam o Bem Estar, apresentamos a metodologia. A estratégia metodológica que 

usamos é baseada nos Modos de endereçamento que nasceram da análise fílmica e 

têm sido usados desde a década de 1980 para a interpretação da maneira como os 

programas televisivos constroem sua relação com os telespectadores. Para David 

Morley e Charlotte Brunsdon (1999), modos de endereçamento referem-se àquilo que 

é característico das formas e práticas comunicativas específicas de um programa. Para 

migrar do cinema para a televisão, o conceito de modos de endereçamento foi 

atualizado e a contribuição de Ellsworth (2001) tem papel significativo nas pesquisas 

desenvolvidas no Brasil na área. A apropriação desse conceito na análise televisiva 

leva-nos a entender modos de endereçamento como estilo do programa, aquilo que o 

identifica e o diferencia dos demais (GOMES, 2011). “Modos de endereçamento”, 

segundo Morley e Brunsdon (1999, p.271), “estabelecem a forma da relação que o 

programa propõe para/e em conjunto com a audiência”.  

Não há indicadores fixos para a análise, embora alguns grupos de pesquisa 

tenham estabelecido-os para o gênero telejornalismo5. Em geral, é a partir da 

assistência ao produto que o analista deve decidir quais elementos contribuem para a 

configuração de um determinado endereçamento. No presente trabalho, escolhemos 

três operadores de análise que não possuem uma hierarquização e nem aparecem com 

a mesma frequência no texto. Aspectos formais é um deles e refere-se ao uso de 

legendas, infografia, fotografias, hologramas abordados enquanto materialidade que 

remetem à constituição específica do programa e da sua relação com a audiência. O 

outro são os mediadores do Bem Estar incluindo aí apresentadores, repórteres e 

coapresentadores, pois eles têm papel crucial em estabelecer o estilo e a atmosfera do 

                                                             
5 Grupo de Pesquisa em Análise de Telejornalismo, da UFBA, definiu quatro operadores 
metodológicos: o mediador, o contexto comunicativo, o pacto sobre o papel do jornalismo e a 
organização temática.  
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programa. Por último, observamos a temática que pode revelar certos interesses e 

competências dos telespectadores.  

Por usar a noção ampliada de saúde (ROSE, 2001) como mencionamos, a 

temática é bastante diversificada e escolhemos tratá-la em duas etapas. A primeira 

pretendeu dar um panorama geral dos assuntos a partir de um corpus baseado na 

semana construída que abrangeu cerca de 60 programas entre fevereiro de 2011 e 

abril de 2016. Na segunda etapa, dedicamo-nos a dois temas: alimentação e exercícios 

físicos, considerados um tema único por serem interdependentes, e câncer. O primeiro 

é o mais abordado no programa e o segundo, que também aparece com frequência, 

tem sido cada vez mais predominante em nossa sociedade. Nessa fase, o corpus foi 

escolhido a partir do conjunto de programas da primeira etapa e  selecionamos pelo 

menos um programa por ano. Somamos a eles edições analisadas em eventos e/ou 

artigos publicados ao longo do estudo, o que resultou em um corpus de 12 edições. 

Por meio desses temas chegamos a três modos de endereçamento do Bem Estar 

(instrucional, autocuidado e perigo sempre à espreita) que, se não são os únicos 

possíveis, foram capazes de demonstrar a relação particular que o Bem Estar 

estabelece com o seu público.  

A partir da análise efetuada foi possível identificar algumas contribuições à 

área de comunicação e saúde. Uma delas refere-se ao estudo de um programa 

televisivo em que predomina o jeito informal e descontraído de se falar sobre saúde, 

assunto que, segundo Kline (2006), merece ser melhor entendido. Até há pouco 

tempo, o entretenimento não era bem visto pelos profissionais da saúde defensores da 

manutenção da complexidade da informação sobre saúde nos meios de comunicação 

de massa. Nos últimos anos, no entanto, uma parcela desses profissionais já reconhece 

a predominância do entretenimento nos programas e aceita certa simplificação do 

conteúdo (NAIDOO e WILLS apud SEALE, 2003). Neste ponto, resulta outra 

contribuição deste estudo: compreender a maneira com que, mais que simplificar a 

linguagem, os profissionais da saúde orientam a conduta dos telespectadores, 

ouvintes, leitores, sendo um dos principais artífices da governamentalidade ou do 

governo a distância.  

Por fim, mencionamos o fato de considerar a televisão como analítica de 

governo a partir do conceito de governamentalidade. Estudamos a televisão como 
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tecnologia cultural, isto é, um recurso para adquirir e coordenar técnicas de 

administração de vários aspectos da saúde de um indivíduo. Os valores do nosso 

tempo fizeram com que olhássemos para a televisão para além de um sistema de 

representação, significados e convenções formais6. 

                                                             
6 Esclarecimento: Mesmo quando parafraseamos a ideia de um autor, optamos por colocar a página em 
que ele a desenvolveu, sempre que possível. Fomos além do que determinam as normas da ABNT para 
tentar facilitar a pesquisa de eventuais leitores. No entanto, nem toda tese está dessa maneira. Quando 
nos atentamos para essa possibilidade, grande parte do trabalho já havia sido construído. 



 

2. SAÚDE NA CONTEMPORANEIDADE 

Cerca de 80% dos brasileiros com mais de 50 anos tinham a saúde como maior 

preocupação, em fevereiro de 2015, de acordo com pesquisa realizada pelo Ibope 

Inteligência.7 Não foi surpresa. Em março do ano anterior, o instituto Datafolha8 

também apontava para a saúde como a maior apreensão dos brasileiros, o que se 

repetia desde os levantamentos de 2008. Mesmo que a percepção de saúde da qual 

trata a primeira pesquisa seja diferente da segunda – esta mais relacionado ao acesso 

aos serviços de saúde tanto públicos quanto privados – ambas evidenciam o fato de 

que a saúde é, na contemporaneidade, um supervalor, uma metáfora para tudo o que é 

bom na vida (CRAWFORD, 1980). 

Dados do Ministério da Saúde9 nos ajudam a configurar a saúde na 

contemporaneidade: 49% dos brasileiros adultos, em abril de 2015, eram sedentários, 

ou seja, realizavam menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por 

semana. O Ministério da Saúde, informa seu site, utiliza esses dados para monitorar 

fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, 

hipertensão e diabetes. Deixemos de lado o aparente paradoxo entre cerca de 80% dos 

brasileiros dizer se preocupar com a saúde e apenas 51% fazerem exercícios físicos – 

os resultados dessas pesquisas não podem ser comparados por causa das diferentes 

metodologias e objetivos com que foram construídas.  

Interessa-nos, no entanto, atentarmos para o fato de que é por meio de nosso 

estilo de vida – se fazemos exercícios físicos, quantas porções de frutas e verduras 

ingerimos diariamente – que o governo monitora, a distância, a probabilidade dos 

brasileiros adoecerem. Assim como ele, praticamente quase todos os governos 

democráticos ocidentais e a medicina em geral se utilizam da epidemiologia dos 

                                                             
7http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Pesquisa-inedita-revela-que-77-dos-brasileiros-com-
mais-de-50-anos-consideram-a-saude-a-principal-preocupacao-na-vida-.aspx. Acesso em: 25/7/2015 
8 http://saude.ig.com.br/minhasaude/2014-03-26/saude-e-a-maior-preocupacao-do-brasileiro-mostra-
pesquisa.html. Acesso em: 25/7/2015. 
9 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/17288-cidades-promovem-
acoes-de-incentivo-a-pratica-de-exercicios. Acesso em: 25/07/2015. 
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fatores de risco não para descobrir sintomas ou sinais da doenças, mas sim para 

verificar a possibilidade de, no futuro, desenvolvermos alguma patologia. Nasce, 

assim, a medicina de vigilância (ARMSTRONG, 1995) e ninguém escapa aos olhos 

dela – todos têm um fator de risco particular que pode ser gerenciado. Para a medicina 

de vigilância, os perigos não estão mais no corpo, mas nos alimentos que comemos, 

nos exercícios físicos que não fazemos, na poluição que inalamos. Isto é, é o estilo de 

vida – alardeado sobretudo pela promoção da saúde como ilustra a pesquisa do 

Ministério da Saúde – que pode dar aos indivíduos maior longevidade desde que, 

tenazmente, cada um gerencie sua própria saúde como se fosse empreendedor de si 

mesmo. 

Para tentar compreender por que a saúde tornou-se ‘tudo na vida’, discutimos 

também a medicalização que diz respeito ao processo e resultado de problemas 

humanos que entram na jurisdição médica (CONRAD, 1992). Assim, o alcoolismo, 

antes um problema na esfera social, passa a ser investigado pela medicina; a 

menopausa, antes parte do processo de envelhecimento, passa a receber hormônios; a 

agitação de crianças, antes sintoma de vivacidade, passa a receber remédio para 

melhorar a concentração na escola. Não discutimos se estes exemplos são realmente 

problemas médicos, mas sim que a naturalização das necessidades de saúde (afinal, 

tudo é problema médico), principalmente em termos de gerenciamento da saúde 

pública, é obscurecida pela medicalização (CAMARGO, 2007). A biomedicalização, 

fruto de inovações tecnocientíficas associadas à biomedicina, é vista como expansão 

clínica e conceitual da saúde.  

Na tentativa de melhorar o entendimento de como a saúde é configurada no 

mundo hodierno, abordamos as origens da saúde como responsabilidade individual, 

característica constitutiva do ethos terapêutico contemporâneo. São esses assuntos que 

tratamos no presente capítulo.  

2.1 O corpo como objeto cultural  

Até o final do século XIX, o corpo tinha um papel secundário. Para muitos 

pensadores, o corpo era apenas um pedaço de matéria (MAURICE MERLEAU-

PONTY apud COURTINE, 2008). Foi no século XX que o corpo foi inventado 

teoricamente. Primeiro, pela psicanálise, quando Freud constituiu o enunciado de que 
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o inconsciente fala por meio do corpo. Abriu-se, assim, a questão das somatizações e 

se passou a levar em conta a imagem do corpo na formação do sujeito. O segundo 

passo foi a formulação do corpo como “encarnação da consciência”, enunciada por 

Merleau-Ponty (COURTINE, 2008) e, o terceiro, veio da antropologia: a noção da 

técnica corporal elaborada por Marcel Mauss depois de observar que a infantaria 

britânica, na Primeira Guerra Mundial, desfilava em um passo diferente da francesa. 

Isto alimentou toda a reflexão histórica e antropológica dos nossos dias sobre a 

questão. O final da década de 1960 marca outra mudança do corpo: ele desempenhou 

papel importante nos movimentos individualistas e igualitaristas de protesto. “Nosso 

corpo nos pertence” era o slogan das mulheres que se manifestavam a favor do aborto 

e, mais tarde, foi também adotado pelos movimentos homossexuais. “As lutas 

políticas, as aspirações individuais, colocaram o corpo no coração dos debates 

culturais, transformaram profundamente a sua existência como objeto de 

pensamento.” (COURTINE, 2008, p. 9).  

Se no século XX o corpo fora objeto de transformações profundas, no início 

do século XXI o olhar que se lança sobre ele tampouco indica um arrefecimento 

destas mudanças: o corpo humano continuará sendo desvendado pelas tecnologia de 

visualização médica; o corpo íntimo continuará sendo exposto e as imagens das 

brutalidades sofridas pelo corpo nas guerras, nos movimentos migratórios, nas prisões 

farão cada vez mais parte da cultura visual.  

Para o escopo deste trabalho, interessa-nos o que Anne Marie Moulin (2008) 

chamou de paradoxo da grande aventura do corpo no século XX: o corpo 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 predictiva, irmã da preventiva, continuará a trazer mudanças nos 

hábitos e atitudes dos indivíduos pois, por meio de investigações dos genes, a 

medicina não fará mais prognósticos para os próximos dias, mas para o futuro. Diante 

da multiplicidade de opções que o cenário aponta – aceitar a introdução de 

organismos geneticamente modificados na alimentação?; admitir a clonagem 

terapêutica? etc –, Moulin (2008) advoga a urgência (e a incerteza) de uma política 

que, ao conjugar a prevenção e a predição, não fará mais a distinção entre saudável e 
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enfermo. A 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 desta 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 a fazer parte da rotina de grupos e 

populações. Moulin (2008) argumenta que, assim como antigamente propunha-se ao 

homem prestar contas da alma, ao homem da modernidade, intimidado a uma 

prestação de contas de seu corpo, propõe-se um cálculo de probabilidades. “O cidadão 

de bem não deve reformar seu comportamento em função dos decretos da ciência?”, 

pergunta Moulin (2008, p. 21). Antes de abordamos a noção de probabilidade e risco 

que a autora menciona, verificaremos o conceito de saúde e de doença. 

2.2 A saúde como bem-estar físico, mental e social 

Como vimos anteriormente, ao corpo do século XX, “reduzido pelo ideal de 

decência” (MOULIN, 2008, p.19), não cabe mais exibir a doença como antigamente 

acontecia com os enfermos que, acompanhados por familiares angustiados e também 

esperançosos pela cura, aguardavam a ‘crise’, um momento crucial em que estava em 

jogo a sorte do enfermo. No mundo hodierno, a experiência da doença individual é 

mais rara, em se tratando de sociedades ocidentais industrializadas, e as estatísticas 

indicam que, cada vez mais, ela fica para a etapa final da vida: em 80% dos casos a 

morte atinge agora as pessoas depois dos setenta anos (MOULIN, 2008). Na infância, 

por exemplo, as vacinas obrigatórias evitam caxumba, rubéola, etc e mesmo os 

antibióticos abreviam a convalescença de crianças e adultos. Se verificado em termos 

globais, há números que indicam certo triunfo da saúde. As epidemias do passado 

retrocederam – a partir de 1895, a mortalidade epidêmica começa a declinar nos 

países europeus. No século XX, a mortalidade global, a esperança de vida na hora do 

nascimento e a taxa de mortalidade infantil são indicadores que confirmam o salto 

demográfico que aconteceu no mundo todo. Neste balanço positivo, há um fenômeno 

inquietante: dois tipos de desigualdade. Uma é a do sexo, que favorece as mulheres 

hoje com menos filhos, mais bem alimentadas, mais escolarizadas e com maior 
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longevidade. A outra é a social – esta não restrita aos países em desenvolvimento, 

pois é também verificada em países como a França e a Inglaterra onde a taxa de 

mortalidade infantil pode variar enormemente entre as classes sociais (MOULIN, 

2008). Assim, em certo sentido, o triunfo da saúde é uma “Vitória de Pirro”, diria 

Moulin (2008, p.21). 

Essa pesquisadora questiona se as doenças infecciosas estariam de volta. 

Vacinas aperfeiçoadas e programas de vacinação contribuíram enormemente para o 

declínio de casos como o da poliomielite ou a erradicação da varíola que, segundo a 

OMS, teria sido extinta há cerca de 35 anos. Mas doenças como a tuberculose, outrora 

declinante, tiveram o percentual de ocorrência aumentado e não apenas nos países 

tropicais, de onde muitos acreditavam ser ela originária. O aparecimento da AIDS, na 

década de 1980, colocou em dúvida a certeza de vitória sobre as doenças infecciosas. 

Sua rápida proliferação pelos cinco continentes, sua resistência a todo tratamento com 

antibiótico, sua mortalidade entre os jovens, “projetou uma sombra sobre a liberdade 

sexual, abalou os usos e costumes dos eruditos e dos homens comuns, e mostrou 

claramente a grandeza e os limites da ciência” (MOULIN, 2008, p. 33).  

Assim, o século XXI convive com o declínio das doenças infecciosas que, 

esporadicamente são surpreendidas por novos vírus, e também com as doenças 

crônicas, aquelas às quais os epidemiologistas passaram a se dedicar depois da 

Segunda Guerra Mundial – doenças cardiovasculares, reumáticas, endócrinas, 

cancerosas. Para Georges Canguilhem, citado por Moulin (2008), doença e saúde não 

devem ser valores opostos. A doença caracteriza, de certo modo, o ser vivo e ela 

ocorre, em princípio, para testar e reforçar as defesas do organismo.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o direito à saúde como 

universal e sua definição é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e 

não somente a ausência de doença. Ela aparece, nos dias de hoje, na maior parte das 

constituições nacionais. No Brasil, o movimento da Reforma Sanitária, nos anos 

1980, entendia que os processos interligados de saúde e de doença se contrapunham à 

abordagem que colocava em primazia o conhecimento anátomo-patológico e 

mecanicista do corpo – era um conceito centrado no indivíduo, na doença, no hospital 

e no médico. O movimento da Reforma Sanitária propunha um conceito mais amplo, 

empregando outros elementos da vida social. Ele descartava o entendimento de saúde 
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como o oposto de doença. Houve intenso debate durante as décadas de 1970 e 1980 e 

o amadurecimento do conceito ocorreu ao longo do processo de redemocratização 

brasileira, segunda Kátia Lerner (2014). O enunciado de saúde na Constituição 

Brasileira de 1988 afirma o seguinte: 

Em sentido amplo, a saúde é a resultante das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 
lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. 
Sendo assim é principalmente resultado das formas de organização social, 
de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de 
vida (BRASIL, 1986, p.4) 

 As definições citadas acima indicam que os sentidos sobre saúde são 

delimitados histórica e culturalmente e, ao mesmo tempo, estão em constante 

transformação. No início do século XVIII, a doença dependia dos sintomas que os 

pacientes contavam. Uma dor de cabeça ou dor abdominal relatada era a doença do 

indivíduo. Já no final daquele século, a relação entre sintoma e doença foi 

reconfigurada ao que Michel Foucault (1980) chamou de Medicina Hospitalar. Os 

sintomas, nesse caso, também eram importantes, mas a eles são acrescentados os 

sinais e a patologia. Quer dizer, um médico examinava o paciente e sua observação 

clínica (sinais) ajudaria a decifrar o problema. O sinal e o sintoma não eram a doença 

em si, mas ambos poderiam apontar para uma lesão escondida no corpo (patologia) do 

paciente que, pela primeira vez, tornava-se objeto de atenção das três dimensões. 

Desde então, a Medicina Hospitalar se tornou o modelo dominante da medicina 

ocidental (ARMSTRONG, 1995, p.393). De local dos excluídos e do espaço da 

morte, o hospital tornou-se local de cura e de aprendizagem. Ainda que este seja o 

modelo hegemônico, há outras redefinições de doenças presenciadas no século XX e 

XXI motivadas, entre outros fatores, pelas descobertas tecnológicas e científicas.  

Nikolas Rose (2001), para falar da ampliação do conceito de saúde no século 

XXI, retoma um ponto importante na evolução histórica deste conceito: os outrora 

novos valores de higiene e saúde do século XIX não teriam sido configurados se eles 

não tivessem se emaranhado às aspirações das próprias pessoas – especialmente o 

pobre, o desfavorecido e a classe trabalhadora. Nas novas estratégias higienistas da 

primeira metade do século XX o dever de estar bem foi construído baseado nas 

práticas de educação e rotinas domésticas, quer dizer, nas obrigações de mães e filhos. 

Já a partir dos anos 1950, o conceito de saúde torna-se mais amplo devido à nova 
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convergência formada entre as aspirações políticas dos que exercem o poder, 

almejando uma população saudável, e as aspirações pessoais de quem é submetido a 

ele, almejando estar bem. O conceito ampliado de saúde de Rose (2001), exposto 

abaixo, é o que se sobressai como veremos na análise do Bem Estar.  

O desejo da saúde não seria somente procurar evitar a doença ou a morte 
prematura, mas englobaria uma otimização da corporalidade de uma 
pessoa para abranger um estado global de bem-estar: beleza, sucesso, 
felicidade, sexualidade e muito mais.” (ROSE, 2001, p.17).10  

Mencionamos que o modelo da Medicina Hospitalar é dominante, mas ele 

convive com movimentos de redefinição da doença. Um deles é a ressignificação de 

eventos que, antes, eram considerados como ciclo natural da vida e passaram a ser 

eventos médicos, constituindo o que autores chamam de medicalização. É para esse 

assunto que nos voltamos a fim de avançar na compreensão da saúde na 

contemporaneidade.  

2.3 Jurisdição médica 

A definição de saúde da OMS citada anteriormente vai bem além da medicina. 

Para Moulin (2008), no entanto, foi essa área que monopolizou o direito à saúde: 

apoiada pelos poderes públicos, a medicalização fez dos médicos os intermediários da 

gestão dos corpos. Ela cita exemplos franceses que também se aplicam ao Brasil 

como o exame médico para entrada no serviço militar e a obrigatoriedade da 

vacinação contra a varíola: 

Para proteger a saúde pública, o Estado estabeleceu uma organização que 
pode suspender certas liberdades privadas (como no caso da vacinação). Já 
estamos tão acostumados a isto que não vemos mais imediatamente que aí 
se dá um caso de coerção sobre o corpo, enquanto repudiamos o conjunto 
das servidões corporais como indigna herança do passado (MOULIN, 
2008, p. 19). 

Mas o que é medicalização? Desde o final dos anos 1960, ela vem sendo 

estudada. Segundo Peter Conrad (1992, 2007), o mais acordado é que a medicalização 

diz respeito ao processo e resultado de problemas não médicos que passam a ser 

                                                             
10 Tradução nossa para: the will to health would not merely seek the avoidance of sickness or premature 
death, but would encode an optimization of one's corporeality to embrace a kind of overall well-being - 
beauty, success, happiness, sexuality and much more. 
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definidos e tratados como problemas médicos, frequentemente em termos de doenças 

ou transtornos. Para Conrad (1992) a medicalização consiste em: 

definir um problema em termos médicos, usando linguagem médica para 
descrevê-lo, adotando uma estrutura médica para compreendê-lo ou usando 
intervenção médica para "tratá"-lo [aspas no original]. Este é um processo 
sociocultural que pode ou não envolver a profissão médica, levar ao 
controle social médico ou ao tratamento médico, ou ser o resultado da 
expansão intencional pela profissão médica. Medicalização ocorre quando 
tiver sido aplicado estrutura ou definição médica para compreender ou 
gerir um problema. (CONRAD, 1992, p.211).11 

A definição de Conrad (1992) desperta controvérsias principalmente pela 

excessiva abrangência do conceito, mas é tida como padrão (ZORZANELLI et al 

2014). Abordar a medicalização nesse trabalho, convém deixar claro antes de 

prosseguirmos, não se trata de julgar se um problema é realmente médico ou não. Mas 

abordá-la é entender uma das engrenagens que vem fazendo da saúde, ao longo dos 

anos, uma preocupação primordial de sociedades industrializadas ocidentais.  

Inicialmente, a medicalização ocorria quando problemas sociais particulares 

que frequentemente afetavam o corpo – como, por exemplo, alcoolismo e abuso de 

droga – e eram problemáticos moralmente mudavam da jurisdição do direito para a da 

medicina. Gradualmente, o conceito de medicalização foi se estendendo para incluir 

todo e qualquer exemplo de novos fenômenos considerados problemas médicos sob 

jurisdição médica (CLARKE et al, 2003). O contexto em que isso ocorre, segundo 

Conrad (2007), envolve a diminuição do papel da religião nas sociedades ocidentais e, 

por sua vez, o crescimento da fé na ciência, na racionalidade e no progresso. Se 

focarmos a sociedade norte-americana, devemos mencionar também seu ardor pelas 

soluções técnicas e individuais e o aumento do prestígio e poder da profissão médica 

(CONRAD, 2007).  

Ao tratarmos de processos naturais da vida, podemos elencar como 

medicalizados a calvície, o desconforto menstrual, a menopausa, o envelhecimento e 

mesmo a morte. Para Conrad (2007), há graus de medicalização: menopausa, por 

                                                             
11 Tradução nossa para: Medicalization consists of defining a problem in medical terms, using medical 
language to describe a problem, adopting a medical framework to understand a problem or using a 
medical intervention to "treat" it. This is a sociocultural process that may or may not involve the 
medical profession, lead do medical social control or medical treatment, or be the result of intentional 
expansion by the medical profession. Medicalization occurs when a medical frame or definition has 
been applied to understand or manage a problem 
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exemplo, é menos medicalizada que a morte. Alguns fatores colaboram para que isso 

ocorra como o maior ou o menor apoio da profissão médica, a disponibilidade de 

intervenções e tratamentos, o papel da indústria farmacêutica, propaganda de 

remédios etc. Esse pesquisador, no entanto, encontra dissonantes. Robert Crawford 

(1980) é um deles e considera que o cotidiano social tornou-se medicalizado à medida 

que os profissionais médicos, na linha da promoção da saúde, recomendam atividades 

e comportamentos individuais para o cotidiano a fim de assegurar bem-estar de cada 

indivíduo. Este tópico será aprofundado na seção sobre estilo de vida e, por ora, basta 

indicar a complexidade do tema.  

É comum também a medicalização ocorrer onde há interesses profissionais 

competindo. Podemos citar o crescimento, no Brasil, de movimentos como o da Rede 

pela Humanização do Parto e do Nascimento que advoga o direito da mulher em 

escolher a forma de nascimento do filho (em casa, no hospital, com ou sem anestesia, 

etc) e que tem encontrado resistências entre muitos obstetras – de certa forma, eles 

teriam a competição das doulas, por exemplo. 

Segundo Conrad (1992, 2007), a medicalização não se refere a um 

imperialismo médico, como sugerem alguns autores. Movimentos sociais, 

organização de pacientes e, mais recentemente, instituições corporativas como a 

indústria farmacêutica também desempenham papéis cruciais na defesa da 

medicalização. O movimento dos Alcoolátras Anônimos (AA) é um exemplo. Foram 

eles que lideraram a questão do alcoolismo como doença. Conrad (2007) conta que os 

médicos adotaram esta visão muito mais tarde e não é amplamente compartilhada por 

eles.  

Kenneth Rochel de Camargo Jr (2007) é mais enfático ao tratar das 

necessidades de saúde naturalizadas em nossa sociedade. Elas são obscurecidas pelo 

processo de medicalização, diz ele, e assim como Conrad (1992, 2007), Camargo Jr 

(2007) considera que não são necessariamente os médicos os agentes primários desta 

promoção. Todo o Complexo Médico Industrial (CMI)12 pode ser agente desta 

medicalização e convencer segmentos cada vez mais amplos de que um dado evento é 

                                                             
12 Indústria farmacêutica, indústria de equipamentos medicos, instituições oficiais de formação de 
pessoal na area da saúde, empresas de seguro-saúde, setor de indústria de publicações, instituições de 
pesquisa. 
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um ‘problema de saúde’. Aos médicos, porém, cabe o papel de certificar estas 

necessidades de saúde como também as modalidades legítimas de responder a elas. 

Os meios de comunicação não escapam à análise de Carmargo Jr (2007): eles são 

utilizados “para veicular não apenas a propaganda, ainda que dissimulada, de 

determinados remédios, mas todo um imaginário de ‘saúde perfeita’ através do 

consumo”. (CAMARGO JR, 2007, p. 69, aspas do original).  

Há analistas que identificam benefícios na medicalização. Dorothy H. Broom 

e Roslyn V. Woodward, citados por Conrad (2007), argumentam que a medicalização 

tanto pode ser útil quanto maléfica para os pacientes, mas no caso da Síndrome da 

Fadiga Crônica, as pesquisadoras sugerem que as explicações médicas podem validar 

e legitimar os problemas dos pacientes, além de dar apoio para que eles sejam capazes 

de autoadministrar seus problemas. Analogia similar pode ser feita, por exemplo, com 

crianças com hiperatividade. O deslocamento da definição de um comportamento tido 

como transgressor – associado à vontade do indivíduo e a sua responsabilidade – para 

sua conversão em doença poderia trazer ganhos. Alunos excessivamente ativos e 

indisciplinados, por exemplo, não poderiam ter mais tolerância de professores e 

diretores se descritos e medicados como hiperativos? Esse debate se estende ao papel 

do paciente na medicalização. Se retomarmos o caso do alcoolismo, veremos que o 

AA ilustra que o fenômeno não é inteiramente subordinado aos médicos e que há ação 

dos indivíduos. Armstrong (2014), por exemplo, argumenta que análises recentes 

sobre a medicalização apontaram que médicos ativos dão lugar a pacientes ativos. 

“Mais do que médicos que querem transformar os problemas da vida cotidiana em 

doenças, o que se observa são pacientes que desejam medicalizar a obesidade, a 

fadiga (ARMSTRONG, 2016, p. 503). São observações que, segundo Carvalho que 

entrevistou este pesquisador britânico, não coincidem com os achados da literatura 

crítica social à medicalização que relaciona esse fenômeno à diminuição da 

autonomia do paciente. 

Vale lembrar que a desmedicalização também ocorre e um exemplo é a 

masturbação. Até o final do século XIX, ela era considerada uma doença e foi objeto 

de muitas intervenções médicas. Outro é a da homossexualidade. Em 1973, a 

Sociedade Americana de Psiquiatria oficialmente votou o não reconhecimento da 

homossexualidade como doença. Nesse caso, podemos dizer que ‘os pacientes’, 
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representados pelo movimento norte-americano pelos direitos civis dos homossexuais, 

foram ativos. É curioso observar, nos relatos de Conrad (2007), o papel da psiquiatria, 

primeiro, na medicalização do homossexualismo analisada pelo autor por meio das 

duas primeiras edições (1952 e 1968) do Diagnostic and Statical Manual of Mental 

Disorders, usado pelos profissionais da área para diagnosticar transtornos mentais de 

acordo com os parâmetros da Associação Americana de Psiquitaria. Depois, Conrad 

(2007) aborda o papel desses mesmos fatores na desmedicalização, acrescentando a 

participação política dos movimentos gays e da epidemia da AIDS.  

Para Clarke et al (2003), a medicalização era co-constitutiva da modernidade e 

foi uma das mais potentes transformações sociais da última metade do século XX no 

ocidente. Na pós-modernidade, é a biomedicalização que está transformando o século 

XXI. 

Biomedicalização é o nosso termo para os processos de medicalização, 
crescentemente complexos, multissituados, multidirecionados, que hoje 
estão sendo tanto ampliados quanto reconstituídos por meio de práticas e 
formas sociais emergentes de uma biomedicina cada vez mais altamente 
tecnocientífica. (CLARKE et al, 2003, p. 162).13 

Em seu estudo sobre a medicina norte-americana, Clarke et al (2003) sugerem 

que a natureza da medicalização começou a mudar por volta de 1985 quando as 

inovações tecnocientíficas associadas às novas formas sociais iniciaram a transforma-

ção da biomedicina de dentro para fora. Conrad (2007), que não concorda com o uso 

do termo biomedicalização por considerar que perde o foco na medicalização, 

reconhece e enumera algumas mudanças. Os médicos ainda mantém o domínio e a 

autoridade sobre o campo, mas há outros atores como a indústria farmacêutica que, 

nos Estados Unidos, é uma das mais lucrativas, e as novas drogas expandem sua 

influência. A genética tornou-se a fronteira do conhecimento médico e, para Conrad 

(2007), passou a ocupar o centro dos discursos médicos e públicos sobre saúde e 

doença. A indústria de biotecnologia enfrentou reveses, mas promete um futuro que 

pode revolucionar o sistema de saúde (CONRAD, 2007).  

                                                             
13 Tradução nossa para: Biomedicalization is our term for the increasingly complex, multisited, 
multidirectional processes of medicalization that today are being both extended and reconstituted 
through the emergent social forms and practices of a highly and increasingly technoscientific 
biomedicalization.  
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Há, porém, dois pontos cruciais para o aparecimento da biomedicalização, 

segundo Clarke et al (2003): a extensão da jurisdição médica que, como vimos, cresce 

continuamente sobre os problemas do cotidiano dos indivíduos. O outro é a 

mercantilização da saúde que inclui expansão clínica e conceitual da saúde, aplicações 

clínicas inovadoras de drogas, testes de diagnóstico e procedimentos de tratamento. 

Neste estudo, Clarke et al (2003) enumeram cinco processos que tanto engendram a 

biomedicalização quanto são produzidos por ela. Para o escopo desta pesquisa, 

interessa-nos dois. Um deles é o foco na saúde e sua elaboração da biomedicina da 

vigilância e do risco. O outro é a transformação de como o conhecimento médico é 

produzido, distribuído e consumido.14 Ambos serão tratados a seu tempo nesse 

trabalho.  

Michel Foucault (2006, p. 281), em entrevista sobre ética e cuidados de si, 

lembra que a medicalização da loucura, ou seja, a organização de um saber médico 

em torno de indivíduos designados como loucos, estava ligada a toda uma série de 

processos sociais, de ordem econômica em um dado momento, mas também a 

instituições e à prática de poder. Lupton (1997, p. 94) afirma ser difícil qualquer 

discussão do trabalho de Foucault sobre o assunto por causa das inconsistências e 

mudanças ao longo do tempo e também pela falta de clareza (talvez deliberada, nas 

palavras de Lupton) com que o filósofo descreve as relações de poder e seus 

resultados.  

A pesquisadora lembra, todavia, que na perspectiva foucaultiana a forma como 

o poder opera no encontro com os saberes médicos é como um poder disciplinar que 

fornece orientações sobre como os pacientes devem entender, regular e vivenciar seu 

corpo. Examinar, medir, comparar indivíduos contra a norma estabelecida e trazê-los 

para o campo da visibilidade são centrais para o poder disciplinar. Isso é exercido por 

meio da persuasão, tentando convencer o indivíduo sobre as maneiras adequadas de se 

comportar e pensar. Portanto, o poder dos médicos em relação aos pacientes deve ser 

pensado “como [se os médicos fossem] elos em um conjunto de relações de poder” 

(LUPTON, 1997, p.99). Lupton reconhece que entre os críticos da medicalização – 

não importa se ortodoxos ou foucaultianos – há um consenso de que a medicina é uma 
                                                             
14 Os outros processos são: 1) reconstituição política e econômica do setor da biomedicina; 2) a 
crescente natureza tecnológica e científica da biomedicina; 3) a transformação dos corpos para incluir 
novas propriedades e a produção de novas identidades tecnocientíficas individuais e coletivas. 
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instituição dominante e que nas sociedades ocidentais tem papel importante no dia a 

dia, moldando a maneira como os sujeitos pensam e vivem os seus corpos.  

E antes de abordarmos a noção de risco na saúde na próxima seção, afirmamos 

que, diferente de Conrad (2007), acreditamos que a biomedicalização não negue as 

teses da medicalização – ambas convivem em nossa sociedade e, para Zorzanelli et al 

(2014), são conceitualmente próximas e não divergentes. O importante da biomédica-

lização é jogar luzes sobre o modo como a medicina, cada vez mais tecnológica, é 

praticada no século XXI.  

2.4 Conviver com riscos 

Tratar de riscos é um assunto de grande popularidade seja no Brasil seja em 

outros países. De certa forma, em menor ou maior grau, os indivíduos estão 

habituados a conviver com riscos. Mas foi nos anos 1980 que os sociólogos 

começaram a estudá-lo. Antes, o interesse acadêmico vinha das ciências naturais, mas 

eventos como a explosão do reator de Chernobyl, a crise da vaca louca e as então 

ameaças da AIDS levantaram questões cruciais sobre risco (WALKLATE e 

MYTHEN, 2010).  

O conceito de risco é usado em diversos campos na contemporaneidade: as 

ciências econômicas que tratam de quantificar os riscos para avaliar custos e possíveis 

perdas; a engenharia que, por meio da área análise de risco, verifica o impacto da 

introdução de modernas tecnologias na sociedade; as ciências sociais que entendem o 

risco como algo construído socialmente e, principalmente, as ciências da saúde. Foi a 

incorporação do conceito de risco a essa área, no início dos anos de 1950, que 

possibilitou à epidemiologia o estudo de doenças não transmissíveis, como 

mencionamos anteriormente.  

O sentido da palavra risco vem mudando ao longo dos séculos. Deborah 

Lupton (2013) conta que muitos estudiosos relacionam o surgimento da palavra às 

aventuras marítimas no período pré-moderno usada para designar os perigos que 

poderiam comprometer uma viagem como uma tempestade, por exemplo. Com o 

desenvolvimento da ciência da probabilidade e da estatística, o conceito de risco 

começou a se tornar científico já no século XVIII. Assim, o efeito de um fenômeno 
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que antes era visto como afetando apenas o indivíduo podia, então, ser calculado 

pensando na população. Já no século XIX, a noção de risco se ampliou: não se 

restringia mais à natureza, mas também à conduta, à liberdade e às relações dos seres 

humanos na sociedade (EWALD apud LUPTON, 2013). 

Na modernidade, o conceito de risco representava um novo modo de ver as 

incertezas do mundo – eventos não previsíveis não eram mais resultados da vontade 

de Deus, mas consequências das ações humanas. Anthony Giddens (2002) afirma que 

a modernidade é uma cultura do risco. Longe de querer dizer que a vida, na 

modernidade nas sociedades ocidentais, seria mais arriscada que antes. É que, para 

Giddens (2002), o conceito de risco se torna fundamental na maneira como leigos e 

especialistas organizam o mundo social. “Nas condições da modernidade, o futuro é 

continuamente trazido para o presente por meio da organização reflexiva dos 

ambientes do conhecimento.”(GIDDENS, 2002, p. 11). A modernidade reduz riscos 

gerais em certas áreas e modos de vida, mas introduz novos parâmetros de riscos. O 

autor exemplifica com o permanente risco de guerra maciçamente destrutiva mesmo 

que tenha havido progresso no controle de armas, pois continuam a existir armas 

nucleares e a ciência e a tecnologia seguem envolvidas com a criação de novos 

armamentos.  

Noções modernistas de risco também incluíam a ideia de que risco poderia ser 

tanto bom quanto ruim (LUPTON, 2013). Nesse caso, a ideia é associada às noções 

de chance ou probabilidade, de um lado, e, de outro, à de perda e prejuízo quando se 

tratava de acidente. Na contemporaneidade, no entanto, ela se perdeu. Risco está mais 

relacionado a resultados negativos que positivos exceto quando se refere à 

especulação econômica (LUPTON, 2013). No dia a dia, a palavra risco nas 

sociedades contemporâneas ocidentais tende a ser usada pelos leigos mais para se 

referir à ameaça, perigo, prejuízo. Nos discursos dos especialistas, o crescente uso do 

conceito nos últimos anos tem sido creditado ao desenvolvimento da estatística e 

probabilidade e também aos avanços da tecnologia computacional que permitem a 

manipulação de grande número de informações. Para alguns estudiosos, a natureza do 

risco também mudou, elevando a preocupação de leigos e especialistas. Risco tornou-

se mais globalizado, mais difícil de ser identificado, mais sério em seus efeitos e, 
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portanto, não tão fácil de ser administrado e, assim, provocador de grande ansiedade 

(BECK, 2011).  

Ao se tratar de cuidados com a saúde, a noção de risco na contemporaneidade 

significa uma maneira de identificar, antecipar e estabelecer estratégias para estimar e 

evitar a ocorrência de acontecimentos indesejáveis (CARDOSO, 2012).  

2.4.1 Perspectivas teóricas sobre o risco 

Para fins analíticos, é possível identificar ênfases diferentes em uma vasta 

literatura sobre risco: desde a da ciência cognitiva, passando pela tese da sociedade do 

risco, pela abordagem cultural-simbólica, pela perspectiva da cultura do medo, e a da 

governamentalidade. Deborah Lupton (2013) sistematizou a produção de cientistas 

sociais e, de maneira geral, divide entre os enfoques realistas – são os que 

predominam e entre eles estão a abordagem tecnocientífica e da psicologia cognitiva – 

e os construcionistas defendidos por aqueles que estão interessados 

predominantemente nos aspectos culturais e sociais do risco 

2.4.1.1 Perspectiva realista 

Essa abordagem agrega a noção de perigo aos cálculos de probabilidade e 

utiliza diversos instrumentos científicos para monitorar, medir e calcular riscos e 

construir modelos preditivos de como riscos podem afetar indivíduos e população. Ela 

tende a ser empregada pelos que trabalham com administração, comunicação e análise 

de risco, isto é, por profissionais da área da engenharia, estatística, psicologia, 

epidemiologia, economia etc. Neste caso, o público é tradicionalmente descrito como 

cada vez mais preocupado com risco e mais crítico às atividades industriais e 

governamentais. A natureza do risco é tida como dada e, portanto, não se pergunta 

como os riscos são construídos como fator social. Risco, segundo este modelo, é pré-

existente na natureza e, em princípio, é identificado por meio de medições científicas 

e cálculos e controlado usando estes conhecimentos. Os leigos são retratados, 

frequentemente, como indivíduos que respondem de maneira não científica aos riscos, 

usando conhecimento não sofisticado como a intuição (LUPTON, 2013). 
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Expoentes da abordagem da psicologia cognitiva em geral se interessam em 

usar modelos psicológicos do comportamento humano para identificar os caminhos 

pelos quais os indivíduos respondem, em termos cognitivos e comportamentais, ao 

risco em nível individual (LUPTON, 2013). O entendimento destes profissionais é 

que o risco é representado de maneira neutra e imparcial e, assim, muitas destas 

abordagens tendem a ser a perspectiva tecnocientífica. Eles avaliam que os leigos 

superestimam ou subestimam algumas categorias do risco ou, ainda, que acham difícil 

estimar o risco usando o cálculo de probabilidades. Ao focar atributos mensuráveis da 

personalidade e crenças que podem ser quantificáveis, este modelo tende a adotar uma 

perspectiva rígida, unidimensional sobre o comportamento humano (LUPTON, 2013). 

Um indivíduo pode ser classificado, por exemplo, como aquele que procura emoções 

ou como aquele que evita emoções. A possibilidade das pessoas oscilarem entre estes 

duas classificações não existe neste modelo.  

Lupton (2013) aponta algumas dificuldades das perspectivas realistas. Uma 

delas é a apresentação dos indivíduos como atores tanto capazes de calcular quanto 

supostamente livres de emoção. Esta perspectiva se relaciona com uma concepção de 

ator humano em que se estabelece uma relação direta entre conhecimento do risco, 

desenvolvimento de uma atitude arriscada e o emprego de prática que previna o risco. 

Outra é que ela tende a reduzir os significados e comportamentos associados à 

percepção e à avaliação do risco como se daria ao nível individual. As pessoas são 

posicionadas ignorando a sua estrutura cultural e política, seus relacionamentos e 

instituições em que suas crenças são construídas e seus comportamentos operados. 

A partir do final dos anos 1980, algumas mudanças por parte de pesquisadores 

usando abordagens cognitivas e psicossociais para a percepção de risco foram 

encontradas por Lupton (2013). Ela aponta que alguns investigadores começaram a 

incorporar processos culturais e sociais nos seus modelos de comportamento como 

parte da matriz de influências tidas como indutoras de respostas ao risco. Este modelo 

envolve a ideia de que riscos considerados relativamente menores pelos especialistas 

são vistos como mais sérios (ou exagerados) pelo público por causa de fatores sociais, 

culturais e psicológicos (ou vice-versa). As pesquisas nesta área procuram entender 

por que alguns fenômenos são tratados pelos leigos como mais sérios do que foi dito 

pelos especialistas e vice-versa (menos sério do que foi dito pelos especialistas).  



 
Capítulo 2 – Saúde na Contemporaneidade 

 41 

A abordagem realista, ou seja, a que toma o risco como um dado da realidade, 

é hegemônica na percepção do risco nas áreas de promoção e educação para a saúde 

(CARDOSO, 2012). Este modelo categoriza, por um lado, a rejeição ao risco como 

racional e, por outro, a atitude de correr risco como irracional. O pressuposto básico é 

a ideia de que os comportamentos humanos são racionalmente construídos, de acordo 

com Castiel et al (2010). Os autores exemplificam da seguinte maneira: a partir dos 

dados de que uma pessoa sedentária tem 44% de chance de sofrer um enfarte, a 

promoção da saúde, numa perspectiva comportamentalista/conservadora, prescreverá 

práticas comportamentais a todos os públicos, independentemente dos condicionantes 

sociais, culturais, econômicos e políticos. As pesquisas estatísticas estabelecem o 

papel benéfico destas práticas, fato tido como suficiente para mudança de 

comportamentos, independentemente da realidade social do sujeito.  

2.4.1.2 Perspectivas construcionistas 

Podemos abordar as perspectivas construcionistas retomando uma diferença já 

explicitada. A noção de risco epidemiológico envolve relações objetivas, impessoais e 

quantitativas que reduzem a causa da doença a um único fator ou a um conjunto de 

fatores cujos efeitos podem ser descritos numa relação de causalidade. Os leigos, por 

sua vez, não veem risco como probabilidade estatística objetiva e, sim, 

subjetivamente, influenciados pelo contexto sociocultural. A perspectiva sociocultural 

do risco, ou construcionista, se baseia na linha segundo a qual o ser humano e o 

mundo social existem numa relação de determinação recíproca. O risco não é 

totalmente objetivo e nem mesmo conhecido se não for dentro do seu sistema de 

crenças e valores morais. Isto é, as perspectivas socioculturais sobre risco privilegiam 

o que a abordagem realista negligencia: os contextos sociais e culturais em que risco é 

entendido, vivenciado, incorporado e negociado.  

Lupton (2013) afirma que essas abordagens se dividem em, pelo menos, três 

grandes grupos15: (i) a perspectiva cultural-simbólica de Mary Douglas e seus 

                                                             
15A pesquisadora menciona uma outra possibilidade de classificação de tais posições epistemológicas 
nas investigações socioculturais sobre risco: estruturalistas, pós-estruturalistas, fenomenologistas, 
biofilosóficos e teóricos psicanalísticos. Os estruturalistas se interessam pelo modo como estruturas e 
sistemas sociais e culturais mantém a ordem social e o status quo e como lidam com o desvio. Mary 
Douglas pode ser considerada estruturalista funcional. Além deste, há o estruturalista crítico que utiliza 
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seguidores; (ii) a perspectiva da teoria da sociedade do risco cujos expoentes são 

Ulrich Beck e Anthony Giddens e (iii) a perspectiva da governamentalidade na qual 

os teóricos se inspiram em Michel Foucault.  

Antes de tratarmos das características que diferenciam estes grupos, 

abordemos os quatro principais pontos em comum: i) risco tornou-se um conceito que 

permeia cada vez mais a existência humana nas sociedades ocidentais; ii) é tido como 

um aspecto central da subjetividade humana; iii) é visto também como algo que pode 

ser gerenciado por meio da intervenção humana e, por último, iiii) risco está 

associado às ideias de escolha, responsabilidade e culpa (LUPTON, 2013, p.37). 

Sandra Walklate e Gabriel Mythen (2010), que incluem a perspectiva da cultura do 

medo nesta classificação e excluem a cultural-simbólica, ressaltam o seguinte ponto 

em comum entre as abordagens socioculturais: para essas perspectivas “as 

preocupações com risco são acopladas à modernização do capitalismo e ao crescente 

culto à expertise” (WALKLATE e MYTHEN, 2010, p. 47).  

Os teóricos da perspectiva cultural-simbólica de análise do risco interessam-se 

pelos modos pelos quais as noções de risco são utilizadas para estabelecer e manter 

fronteiras culturais entre o eu e o outro. Eles enfatizam que as avaliações de risco são 

políticas, morais e estéticas e oferecem uma perspectiva que termina por ser um 

contraponto ao foco individualista que predomina na abordagem realista. A cientista 

Mary Douglas é uma referência central e, de uma abordagem antropológica, inaugura 

a análise cultural do risco nas Ciências Sociais (GUIVANT apud RANGEL, 2007). 

Ela associou as noções de pureza e poluição/perigo como construções culturais 

específicas que ordenam um determinado quadro de referências para as ideias e 

relações sobre o eu e o outro, grupos de uma comunidade e entre comunidades. Os 

riscos, nessa perspectiva, são respostas e interpretações construídas socialmente a 

                                                                                                                                                                              
o legado marxista para focar mais nos conflitos sociais, desigualdades e a necessidade de mudança 
social em relação ao risco. O trabalho de Giddens e Beck usa sobretudo esta abordagem. Já a 
perspectiva pós-estruturalista é baseada nos preceitos foucaultianos. Estes teóricos enfatizam a 
importância de identificar os discursos que participam da construção de noções de realidade, 
significados e compreensão. Os indivíduos, por sua vez, são vistos com identidades sociais ou culturais 
que mudam constantemente, resultado das várias combinações da formação poder-conhecimento. O 
termo biofilosófico é usado para descrever uma variedade de abordagens filosóficas dirigidas para 
entender a natureza dos corpos. Encaixam-se nesta categoria trabalhos de Deleuze e Guattari e também 
os ligados aos estudos da tecnologia e da ciência Estes teóricos conceituam risco como fenômeno 
virtual, frágil e múltiplo e que estão dispersos em redes. As considerações fenomenológicas sobre o 
risco têm como maior preocupação a maneira como os indivíduos vivenciam seu mundo a partir de 
significados e conhecimentos compartilhados no senso comum. 
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perigos reais que existem objetivamente mesmo tomando como base que o 

conhecimento sobre ele pode ser mediado apenas por processos socioculturais.  

Na perspectiva da sociedade do risco, os sociólogos Ulrich Beck e Anthony 

Giddens concordam com premissas-chave sobre modernidade e subjetividade. Ambos 

exploraram as implicações dos novos riscos climáticos, caracterizados pela 

possibilidade de consequências graves, ligados ao processo de industrialização e 

globalização, para a criação da identidade e de uma sensação pessoal de segurança 

(PETERSEN, 1997). Eles se interessam pelos processos macrossociais e sua relação 

com os conceitos de risco – eles tratam da individualização16, reflexividade e 

globalização como eixos centrais da modelagem das sociedades contemporâneas, isto 

é, processos típicos das sociedades pós-modernas ou modernas tardias. As secas, 

terremotos, inundações, acidentes de trabalho, comuns nas culturas pré-industriais e 

industriais, foram suplantadas, na sociedade do risco, pelas incertezas manufaturadas 

criadas pelo progresso do desenvolvimento humano, especialmente pelo progresso da 

ciência e da tecnologia. “Risco manufaturado refere-se aos novos ambientes de risco 

para os quais a história fornece-nos experiência prévia muito pequena” (GIDDENS, 

1999, p. 4)17.  

Beck (2011) identifica diferenças entre esses perigos: os naturais têm 

consequências locais, limitados pelo tempo, espaço e local e elas podem ser reduzidas 

por ações e procedimentos institucionais. Por outro lado, incertezas manufaturadas 

são deslocalizadas, globais, imprevisíveis e desafiam a regulação institucional. A 

incorporação do risco como uma característica social universal anuncia uma mudança: 

passa-se da necessidade comum para uma ansiedade comum. Essa transformação 

significa que o problema principal na sociedade contemporânea não é causado pela 

escassez de moradia, saúde, etc (necessidades), mas pelo excesso de poluição 

ambiental, crime e terrorismo (ansiedade), por exemplo. A dinâmica da sociedade do 

risco afeta todos, ultrapassando a questão de classe, na opinião de Beck (2011), que 

acredita que a ansiedade provocada pelo aumento de catástrofes é capaz de gerar 

mobilização política. Em sua tese, Beck (2011) desenha o surgimento de cidadãos 

                                                             
16 Tratamos de individualização no capítulo Saúde na televisão. 
17 Tradução nossa para: Manufactured risk refers to new risk environments for which history 
provides us with very little previous experience.  
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informados, ativos que, estimulados pelo risco, se lançam a práticas do 

cosmopolitanismo político.  

Tanto para Anthony Giddens (2002) quanto para Ulrich Beck (2011) os riscos 

são politicamente reflexivos – quer dizer, a reflexividade, como revisão ou confron-

tação permanente dos fundamentos das ações e suas consequências, é a resposta basi-

lar às incertezas e inseguranças da modernidade tardia. Ela leva a práticas sociais 

modernas organizadas e transformadas à luz do conhecimento constantemente 

renovado sobre estas próprias práticas.  

Algumas críticas ao trabalho de Beck consideram artificial a distinção, 

realizada por ele, entre perigos naturais e manufaturados, sem reconhecer que são 

fenômenos interrelacionados. Por exemplo: uma inundação (evento ‘natural’) pode ser 

resultado de processos de modernização. Um outro aspecto é que os riscos não são 

distribuídos igualmente sobre os grupos sociais e nações, como diz Beck. Os 

marginalizados ainda são mais afetados que os grupos e nações em melhores posições 

econômicas. Por último, vale mencionar, pela importância que tem neste trabalho, a 

pouca atenção dada aos riscos cotidianos que integram a rotina dos indivíduos 

(LUPTON, 2013, p.110).  

Luis David Castiel et al (2010) afirmam que numa posição intermediária de 

um continuum, em que haveria três perspectivas sobre risco, estão os teóricos que 

reconhecem que o risco existe, é passível de ser submetido à racionalização 

matemática, pode prejudicar a saúde e o bem estar dos indivíduos de alguma maneira, 

mas estes fenômenos somente podem ser (ou não) considerados riscos por meio de 

processos culturais e sociais. Castiel et al (2010) utilizam o termo abordagem 

construcionista fraca para defini-las, mesma categoria utilizada por Lupton (2013). Se 

antes fumar, ter colesterol alto ou dirigir sem cinto de segurança não eram 

considerados riscos para a saúde humana, no mundo hodierno eles são rotulados e 

tratados como tal. Esses fenômenos existiam antes de serem rotulados como ‘riscos’ e 

tinham efeitos reais sobre a saúde, mas a maneira como eles são vistos, gerenciados e 

regulados mudou desde que foram identificados como risco.  

Castiel et al (2010) explicam a abordagem construcionista fraca: 

Riscos são quantificações de perigos e ameaças que só podem ser 
realmente conhecidos quando submetidos ao crivo dos condicionantes 
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socioculturais. Nesse caso, a mensuração de que o risco de uma pessoa 
sedentária sofrer um enfarte é de 44% não vale por si só: sem considerar o 
contexto social e cultural, corre-se o risco de culpabilizar pessoas com 
recomendações impossíveis de serem seguidas. (CASTIEL et al, 2010, p. 
45).  

O risco é ainda mais relativizado na perspectiva construcionista forte, o outro 

extremo do continuum: nada é um risco em si mesmo. O risco dependerá da ação 

humana que é sempre social. Ou seja, o risco é socialmente construído e qualquer 

coisa pode se constituir em um risco desde que seja reconhecida e rotulada como tal 

pelos atores sociais. Porém, reconhecer não é interpretar culturalmente os perigos 

objetivos – certos riscos em determinado contexto histórico ou social podem não ser 

considerados risco em outro contexto. Castiel et al (2010) explicam: “Para a 

perspectiva forte tanto faz se o risco de uma pessoa sedentária sofrer um enfarte é de 

44%, 56% ou 67%, assim como é irrelevante fazer a distinção entre riscos reais e 

falsos” (p.46). Para estes teóricos importa compreender criticamente o processo de 

construção do risco; como se estruturam certos discursos sobre o risco, quais sujeitos 

são formados por meio destes discursos, entre outros aspectos.  

Esses pesquisadores apoiam-se no conceito de governamentalidade de Michel 

Foucault (1991) que, embora não tenha estudado risco, inspirou acadêmicos que 

reformularam e estenderam sua análise original para esta direção.  

Antes de avançarmos, vamos nos deter brevemente no conceito de 

governamentalidade – ele será retomado no capítulo Saúde na televisão. De maneira 

geral, podemos dizer que governamentalidade é um conceito usado para se referir a 

um tipo particular de poder geralmente orientado por conhecimento especializado que 

procura monitorar, observar, medir e normalizar indivíduos e população 

(FOUCAULT, 1991). Normalizar, neste caso, significa método pelo qual normas de 

comportamento ou status da saúde são identificadas na população ou subgrupos 

populacionais. Esses dados são coletados e comparados com documentos e, a partir 

daí, tem-se parâmetros aceitáveis ou não como, por exemplo, o sobrepeso ou a 

obesidade. Por sua vez, o conhecimento especializado, importante na constituição da 

subjetividade na modernidade tardia, é visto como essencial na governamentalidade 

porque fornece orientações e conselhos pelos quais as populações são pesquisadas, 
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comparadas com normas, treinadas para se adaptar a estas normas e tornarem-se 

produtivas.  

Para a teoria da governamentalidade, a noção de discurso é central. Por meio 

da circulação dos discursos, instituições dominantes formulam informações que 

perpetuam ideias sobre risco. É por meio destes discursos que compreendemos o que 

é risco, pois eles produzem ‘verdades’ sobre risco, base para a ação. Por exemplo, 

discursos médicos definem o limite do conhecimento público e formatam o que pode 

e o que não pode ser dito sobre risco, de acordo com Walklata e Mythen (2010). Esses 

pesquisadores afirmam que os discursos condicionam o agenciamento humano, 

gerando ‘verdades’ sobre a sociedade que são interiorizadas pelos indivíduos, 

convidados a assumir posição de sujeito.  

Desta maneira, relações de poder são reproduzidas não pela força, mas por 
discursos que promovem a autorregulação. Discursos institucionais de 
risco disseminados pelos experts fornecem os limites das ações aceitáveis, 
regulando práticas sociais e reproduzindo “corpos dóceis” que aderem ao 
status quo. (WALKLATA e MYTHEN, 2010, p. 50, aspas do original). 18 

Para a perspectiva da governamentalidade, risco é uma racionalidade 

calculista, uma estratégia governamental por meio da qual populações e indivíduos 

são monitorados (LUPTON, 2013). Mittel Dean, citado por Lupton (2013, p.131), 

define três tipos de racionalidades do risco: securitária; epidemiológica e a gestão de 

processo de risco. A primeira, securitária, liga o risco a um evento calculável e 

governável, de acordo com as leis. Ela envolve risco coletivo, sendo a população mais 

afetada que o indivíduo. A securitária tem ainda outra característica: o risco como 

capital – isto é, o dano ou a perda não é prevenido ou reparado, mas é dada uma 

compensação financeira por ele. Assim, as seguradoras associam certos fenômenos – 

morte, falência, acidentes, doenças, etc – ao risco e oferecem garantias. Desta forma, 

o seguro pode ser visto como uma técnica de reparação e indenização por danos, ou 

seja, um modo de administração da justiça que compete com o direito legal. (EWALD 

apud LUPTON, 2013, p.127).  

                                                             
18  Tradução nossa para: In this way, power relations are reproduced not by force, but by 
discourses that promote self-regulation. Institucional discourse of risk disseminated by experts provide 
the boundaries of acceptable action, regulating social practices and reproducing ‘docile bodies’ that 
adhere to the status quo. 
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Já o risco epidemiológico é calculado em populações específicas usando 

estatística e técnicas de rastreio, relacionando doenças às suas causas variáveis na 

tentativa de prever resultados de saúde em nível populacional e, assim, melhor 

controlá-las, diminuindo os riscos. No século XIX, a saúde pública tentava atacar as 

condições higiênicas e sanitárias como a qualidade da água e do esgoto para reduzir a 

incidência de epidemias. Isto é, as estratégias eram dirigidas mais para alterar as 

condições ambientais que o comportamento do indivíduo. Embora o foco no meio 

ambiente ainda continue, a ênfase no século XXI reside muito mais nas escolhas de 

estilo de vida de cada indivíduo, segundo Lupton (2013), para quem os fatores de 

risco epidemiológicos são usados para exortar os indivíduos a se autorregularem. Ela 

exemplifica: se um conjunto populacional é identificado como grupo de risco para 

ataque cardíaco de acordo com a idade, gênero e dieta, os seus membros são 

encorajados a, eles mesmos, lidarem com isto. Este processo não envolve 

necessariamente consultas individuais com profissionais da saúde. Normalmente, ele 

acontece por meio de campanhas publicitárias de grande alcance em que se espera que 

o indivíduo se autoidentifique como de “alto risco” e voluntariamente tome medidas 

para reduzir esta exposição ao risco (LUPTON, 2013, p. 131).  

Isto é um exemplo de ‘governo a distância’, pois baseia-se na participação 
voluntária [de indivíduos] em tecnologias de autovigilância e um senso de 
autorresponsabilidade ao invés de intervenção direta. (LUPTON, 2013, p. 
130).19  

O terceiro tipo de racionalidade do risco, a gestão de processo de risco, é 

ligado à prática clínica com indivíduos considerados ameaçadores da ordem social, 

como loucos, desempregados há muito tempo, criminosos etc. Diferentemente dos 

dois tipos de racionalidades do risco mencionados, gestão de processo de risco usa 

fontes de informação mais individual como entrevistas. Estimado o risco, especialistas 

são chamados para gerenciá-los por meio de práticas assistenciais diversas, podendo 

incluir medidas coercitivas como a detenção.  

Um traço comum às três racionalidades do risco é que se espera que os 

indivíduos e os grupos se envolvam em práticas que, se não evitam riscos, ao menos 

                                                             
19  Tradução nossa para: this is an example of ‘governance at a distance’, for it relies upon 
voluntary participation in technologies of self-surveillance and a sense of self-responsibility rather than 
direct intervention  
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minimizam-nos. Essa abordagem tem sido chamada por alguns críticos como ‘novo 

prudencialismo’. O seguro social, como princípio de solidariedade, dá lugar a uma 

espécie de privatização da administração do risco na qual o cidadão adiciona à sua 

obrigação a necessidade de adotar relações pessoais prudentes e calculadas para o 

risco e para o perigo (O’MALLEY, 1992, apud ROSE, 1993, p. 296). Essa 

perspectiva, na opinião de Lupton (2013), é neoconservadora, pois progressivamente 

remove a responsabilidade de proteção por infortúnios das agências do estado – como 

seguro desemprego ou assistência à saúde – e a transfere para os indivíduos ou 

comunidades. Lupton (2013) com certeza se refere às sociedades neoliberais 

industrializadas ao discorrer sobre o incentivo que cidadãos têm recebido para 

contratar seguros privados ao invés de aderir aos oferecidos pelo estado. Em qualquer 

lugar em que esta prática é estimulada, no entanto, “a aceitação da responsabilidade 

pessoal é apresentada como uma prática de liberdade, um alívio à intervenção do 

estado, uma oportunidade para o sujeito empreendedor fazer as suas escolhas sobre a 

conduta da sua vida” (LUPTON, 2013, p. 133)20. O papel do governo, neste contexto, 

é dar orientações para o autogerenciamento dos riscos, encorajando o cidadão a ser 

ativo ao invés de fornecer apoio financeiro.21  

Entre as críticas que a abordagem da governamentalidade recebe 

mencionamos a que se refere ao fato de ela não reconhecer que fenômenos perigosos 

existem – sejam eles nomeados de risco ou não – e que possuem consequências para 

as pessoas. Outra é que, para Rigatos e Law citados por Lupton (2013), os teóricos 

dessa perspectiva não falam da possibilidade de ação política e resistência.  

Há uma outra crítica que é comum tanto aos teóricos governamentalistas 

quanto aos da sociedade do risco: eles representam o indivíduo de maneira universal, 

                                                             
20  Tradução nossa para: the acceptance of personal responsibility is presented as a practice of 
freedom, relief from state intervention, an opportunity for the entrepreneurial subject to make choices 
about the conduct of her or his life.  
21  Mais recentemente, os teóricos da governamentalidade desenvolveram o conceito de ‘risco de 
precaução’ como consequência de seus estudos diante das catástrofes da primeira década do século 
XXI – como ataques terroristas, bombas em Londres, Madri; tsunami na Ásia; a emergência de doenças 
infecciosas como a gripe suína ou a H1N1 – cujas agências governamentais e instituições não 
conseguiram prever. Esse conceito aponta outras formas de cálculo para o futuro em um contexto em 
que riscos catastróficos incalculáveis devem ser governados. Os riscos, neste caso, são vistos como 
contingentes, constantemente mutáveis na sua forma e, portanto, impossíveis de determinar um nível 
seguro (OELS apud LUPTON, 2013). 
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sem reconhecer diferenças entre o modo que pessoas de diferentes gêneros, idade, 

etnia são tratadas e respondem aos discursos e estratégias de risco. 

2.5 Medicina de vigilância: todos sob risco 

Como mencionamos, risco está ligado à probabilidade de ocorrência de um 

evento que tanto pode ser mórbido quanto fatal. Castiel et al (2010) explicam que a 

ideia de probabilidade pode ser lida de duas maneiras: intuitiva, vaga, ‘incerteza que 

não se consegue medir’. A outra forma de ser interpretada é objetiva, mensurável por 

meio de técnicas probabilísticas, isto é, ‘incerteza capaz de ser medida’. Nesse último, 

centra-se a abordagem dos fatores de risco: 

[são] marcadores que visam à predição de morbi-mortalidade futura. Deste 
modo, poder-se-ia identificar, contabilizar e comparar indivíduos, grupos 
familiares ou comunidades em relação a exposições a ditos fatores (já 
estabelecidos por estudos prévios) e proporcionar intervenções 
preventivas. (CASTIEL et al, 2010, p. 16).  

Nos estudos de epidemiologia, a abordagem dos fatores de risco é tida como o 

terceiro grande momento iniciado a partir da década de 1950 e que se estende até os 

dias atuais22. Seu principal objeto de estudo são as doenças crônico-degenerativas e 

ela ocupou seu espaço à medida que, já no início do século XX, a epidemiologia dos 

modos de transmissão demonstrava inconsistência teórica: as causas de certas doenças 

não eram creditadas somente à ação de microorganismos. Passou-se a pensar, então, 

não em um agente causal, mas em uma rede deles. A epidemiologia apoia-se em dois 

pressupostos centrais: doenças não ocorrem por acaso e elas têm fatores causais que 

podem ser identificados por meio da investigação de diferentes populações 

(CASTIEL et al, 2010).  

Risco 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 
                                                             
22  O primeiro momento é o da Epidemiologia da constituição pestilencial e dos miasmas ligada 
às teorias pré-pasteurianas (primeira metade do século XIX); o segundo é a Epidemiologia dos modos 
de transmissão que coincide com o início da era bacteriológica (fim do século XIX até a década de 
1950).  
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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 alguém na família que tenha morrido 

em decorrência de um infarto. 

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, 2011) – esta mira todos em sua rede de visibilidade. 

Armstrong (2016, p.500) afirma que a “vigilância de todos numa tentativa para 

reduzir o risco produz uma identidade reflexiva na qual a única resposta é uma 

contínua vigilância”.  

O primeiro alvo do conceito medicina de vigilância foram as crianças, na 

primeira metade do século XX, no Reino Unido. Foram implementados cuidados pré-

natais, clínicas para bebês, banco de leite, visita de profissionais da saúde. Os 

aspectos psíquicos das crianças também passaram a ser monitorados. Além delas, as 

doenças sociais daquela época – como tuberculose, doença venérea, neuroses – 

também foram alvos iniciais, mas depois da Segunda Guerra Mundial as técnicas de 

monitoramento se ampliaram, focando nos cuidados abrangentes da saúde e também 

no primário e comunitário. Não são os sintomas ou os sinais que apontam para a 

doença, mas os fatores de risco que abrem espaço para a doença em potencial no 

futuro (ARMSTRONG, 1995).  

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)23.  

                                                             
23  Tradução nossa para: risk and surveillance mutually construct one another: risks are 
calculated and assessed in order to rationalize surveillance 
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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. O trabalho preventivo torna-se a tônica e pode levar à 

internalização de uma moralidade que nos direciona a um cuidado permanente e 

antecipatório não para curar alguma doença manifesta, mas para evitar futuras 

(NASCIMENTO, 2014, p.98). Para esta pesquisadora o que “vivenciamos hoje é uma 

ampliação do que é entendido como evitável e considerado como patológico”.  

Como mencionado, a segunda metade do século XX marca a mudança no 

modo de entendermos as doenças crônicas. Vistas antes como sinais naturais do 

envelhecimento humano, elas passam a ser entendidas como evitáveis – quer dizer, 

como doenças que podem ser prevenidas. Os medicamentos e as práticas da indústria 

farmacêutica a partir da década de 1950 interferiram nos limiares caracterizados como 

doenças (GREENE apud NASCIMENTO, 2014).  

A história da definição das condições assintomáticas como doença é 
recheada de resultados estatísticos duvidosos, de controvérsias sobre a 
estratificação do risco e nela, a criação de terapias influenciou diretamente 
a definição do risco como doença. Em primeiro lugar porque o 
desenvolvimento de drogas capazes de manipular estas condições permitiu 
a realização dos estudos clínicos de larga escala que testariam e 
determinariam os limiares entre o normal e o patológico. E em segundo, 
porque é mais fácil eleger, em antecipação, uma condição como um 
problema se para ela existe solução. (NASCIMENTO, 2014, p. 102). 

Retomemos o caso da hipertensão que nem sempre foi considerada uma 

doença. No passado, foi vista como um mecanismo fisiológico de autorregulação que 

ajudaria o coração, enfraquecido, a bombear o sangue. Até o final da década de 1950, 

a hipertensão só era tratada se o paciente estivesse visivelmente doente. Naquela 

época, pesquisadores começaram a testar uma nova droga, as clorotiazidas, e a 

defender a necessidade de tratamento mesmo nos casos mais leves e moderados da 

doença. Nascimento (2014) relata Greene que mostrou que as evidências para o 

tratamento das condições assintomáticas vinham dos índices de mortalidade coletados 

pelas empresas de seguro e do otimismo dos que defendiam a causa diante da baixa 

toxidade desta nova classe de drogas. Não foi sem discussão pelos médicos que as 

prescrições de drogas clorotiazidas proliferaram ao mesmo tempo em que o conceito 
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de hipertensão evoluiu. O que estava em jogo, segundo Nascimento (2014), era a 

recusa ou a aceitação pelos médicos em tratar o risco como doença.  

Nas páginas anteriores, mencionamos que os fatores de risco indicam 

correlações e probabilidades, sinais de que há uma determinada chance de que uma 

condição patológica se instale. Se tomado como certeza de evolução do quadro, o 

risco é medicalizado convertendo a possibilidade de doença em condição que exige 

monitoramento e terapia. Aronowitz (2009), em artigo em que estuda a convergência 

entre a experiência de estar sob risco para uma doença com a experiência da doença 

em si, lembra que conhecer os riscos e tentar reduzi-los produz também medo e 

incerteza. O risco da doença se torna doença ao ser medicalizado e tratado como tal 

(ARONOWITZ, 2009). Este pesquisador exemplifica com a realização de 

mamografias por mulheres com menos de 50 anos que, por iniciativa própria ou por 

indicação médica, se submetem a um procedimento em que há dados de que esta 

prática pode não ter nenhum benefício, além de aumentar os custos financeiros e 

pessoais. “Elas temem tanto o câncer que jogar contra prognósticos parece razoável. 

As mulheres podem também antecipar o arrependimento que sentiriam caso 

desenvolvessem câncer de mama mais tarde e não tivessem se beneficiado dos 

exames”. (ARONOWITZ, 2009, p. 434)24. 

As práticas de vigilância, associadas às dos riscos, configuram os discursos e 

as tecnologias da medicina e, na era da biomedicalização, ela é elaborada por meio de 

experiências e práticas cotidianas de saúde desenhadas para minimizar, gerenciar e 

tratar riscos como também por meio de interações específicas associadas à doença 

(CLARKE et al 2003).  

A medicina de vigilância se move para o espaço extracorpóreo, normalmente 

representado pela noção de estilo de vida, a fim de identificar percursores de possíveis 

doenças futuras (ARMSTRONG, 1995).  

                                                             
24  Tradução nossa para: They fear cancer so much that gambling against the odds seems 
reasonable. Women may also anticipate the regret they would have if they later developed breast 
cancer and had not availed themselves of screening. 
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2.6 Estilos de vida saudáveis 

Na saúde, a categoria estilo de vida saudável é onipresente, seja no discurso da 

promoção seja no da prevenção. Ela está estritamente ligada à epidemiologia dos 

fatores de risco, conforme discutimos anteriormente. Antes de tratarmos dessa 

relação, porém, é necessário examinarmos o termo estilo de vida que, segundo Sam 

Binkley (2007), é abordado na sociologia tendo duas preocupações centrais. Uma em 

que estilo de vida são práticas relativamente livres, autônomas realizadas por agentes 

reflexivos motivados por diferentes perspectivas subjetivas e, ao mesmo tempo, 

estilos de vida são analisados como práticas que se dão nas determinações das 

estruturas sociais e, de certa forma, são causados por elas. Mesmo correndo o risco de 

sermos simplistas, podemos dizer que as duas preocupações expõem o debate que 

permeia o discurso acadêmico da sociologia sobre estilo de vida. 

A pesquisa de Mark Tomlinson (2003) sobre saúde e estilo de vida na 

sociedade britânica dos anos 1980 e 1990 ilustra a preocupação de sociólogos que dão 

mais atenção às estruturas sociais. Tomlison (2003) argumenta que noções como 

classe social e gênero ainda são altamente relevantes para a discussão de estilo de vida 

e comportamento do consumidor. Baseando-se na tese de Pierre Bourdieu de que as 

classes sociais possuem diversos níveis de diferentes tipos de capital (social, 

econômico e cultural) e esses são os maiores determinantes do estilo de vida, 

Tomlinson (2003) mostra que o consumo de alimento e de álcool, o ato de fumar e de 

praticar exercícios, entre outros aspectos pesquisados, estão articulados com a posição 

social do indivíduo. Já Freire Filho (2003, p.74) acredita que, em tese, qualquer 

pessoa pode trocar de estilo de vida ao mudar de uma vitrine, um canal de televisão 

etc. Para ele, os estilos de vida são determinados menos pelos posicionamentos 

estruturais (classe, por exemplo) e mais pela maneira como o indivíduo se relaciona 

com essas condições . 

Na opinião de Giddens (2002), a noção de estilo de vida pode parecer um 

tanto trivial se vista pelo consumismo sugerido pelas revistas e pela publicidade. No 

entanto, as práticas que um indivíduo adota rotineiramente podem, de um lado, 

satisfazer necessidades utilitárias e, por outro, compor a narrativa da sua 

autoidentidade. “Quanto mais pós-tradicionais as situações, mais o estilo de vida diz 

respeito ao próprio centro da autoidentidade, seu fazer e refazer” (GIDDENS, 2002, p. 
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80). O indivíduo, de acordo com Giddens (2002), não tem escolha a não ser escolher e 

essas decisões referem-se às práticas rotinizadas. Elas fazem parte do dia a dia como o 

que comer, o que vestir, como morar e, embora repetitivas, são rotinas reflexivamente 

abertas às mudanças segundo a natureza móvel da autoidentidade. 

E na saúde, estilo de vida seria também uma questão de escolha? Se 

pensarmos na cultura do consumo, da qual trata Mike Featherstone (1995, p.123), 

iremos concordar que os heróis dessa cultura transformam o estilo num projeto de 

vida. O senso de estilo e individualidade desses indivíduos serão exibidos pelo 

conjunto de bens, práticas, disposições corporais, entre outros. O estilo de vida, em 

alguns segmentos sociais, tem no corpo um bem que deve se manter jovem, com vigor 

físico, o que gera demanda de cosméticos, esporte, alimentação visando o auto-

aprimoramento do corpo. Frequentar academia, participar de maratonas, ter aplica-

tivos de saúde no celular, ser vegetariano, por exemplo, tornam-se traços identitários 

de um indivíduo.  

Para Giddens (2002, p.13), no entanto, estilo de vida não se refere apenas aos 

projetos dos grupos mais abastados. Estilo de vida também se refere a “escolhas 

tomadas em condições de severa limitação material”, apesar de o pesquisador 

reconhecer que os pobres, em parte, seriam quase que completamente excluídos da 

possibilidade de escolher estilos de vida. Na saúde, Castiel et al (2010) são taxativos 

em assinalar o oposto quando se trata de considerar escolhas e comportamentos que 

repercutem no padrão de adoecimento das pessoas: em muitos casos não há a 

possibilidade de escolher devido à privação econômica e exclusão social. Não há 

opções disponíveis, apenas estratégias possíveis de sobrevivência:  

Não faz sentido, portanto, considerar tais pessoas responsáveis por seus 
estilos de vida. Mesmo assim, há perceptíveis aspectos moralistas neste 
enfoque. Se não houver precariedades extremas em termos de autonomia, 
há juizos de valor que estabelecem que o padrão mais aceitável é aquele 
que supõe que somos agentes racionais que avaliamos, pesamos e 
decidimos nossas ações em termos de cálculos objetivos de custo-
benefício. (CASTIEL et al, 2010, p. 51). 

Independentemente das várias abordagens possíveis aos estilos de vida, 

ressaltamos que a pesquisa sobre estilo de vida saudável, sobre o qual trataremos 

adiante, tem se focado nos fatores de risco e nos padrões comportamentais individuais 

em detrimento de abordagens mais relacionais e com mais nuances como os estilos de 
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vida coletivos. Castiel et al (2010) relatam a experiência dos pesquisadores Frohlich, 

Corin e Potvin ao investigarem tabagismo entre pré-adolescentes em quatro 

comunidades do Canadá. Esses autores utilizam-se do conceito estilos de vida 

coletivo que são vistos como uma maneira compartilhada de se relacionar e agir em 

um dado ambiente. “Os estilos de vida coletivos procuram integrar a situação 

socioeconômica, os recursos das comunidades em relação ao tabagismo e as práticas 

sociais das pessoas diante do hábito de fumar”, explicam Castiel et al (2010, p. 54). A 

ênfase, nesse caso, está nas formas complexas de interação entre comportamento 

individual, comportamento coletivo e conjuntos de recursos existentes nas 

comunidades. 

O conceito estilo de vida coletivo não pressupõe que apenas a boa vontade, o 

desejo de não ficar doente ou o conhecimento dos benefícios de atitudes saudáveis são 

suficientes para mudanças de comportamento. Mas, o que observamos nas propostas 

hegemônicas da promoção da saúde é a redução da realidade de saúde ao individual. 

Sob essa perspectiva, o estilo de vida é um fenômeno individual, adotado independen-

temente do contexto ambiental. Além disso, emoções, desejos, sensações não são 

adequadamente codificados para as categorias de análise de modelos comportamen-

tais (CASTIEL et al, 2010, p.41).  

A ciência da epidemiologia, que trabalha com métodos quantitativos e 

estatística, vai procurar soluções para a saúde no estilo de vida de cada indivíduo. Em 

meados do século XX, a epidemiologia dos fatores de risco começa a substituir a dos 

modos de transmissão, como mencionamos. E se a última já ditava prescrições 

comportamentais, como ferver a água antes de bebê-la, nas dos fatores de risco, as 

recomendações aumentam significativamente (CASTIEL et al (2010, p. 40). Os 

estudos epidemiológicos reforçam a relevância de rotinas de vida padronizadas como 

saudáveis nas atividades diárias de cada indivíduo – elas são práticas que mostram 

que o sedentarismo, o tabagismo e a vida desregrada podem ser quantificados e 

associados a riscos mais elevados de doença.  

É claro que a noção de risco epidemiológico para os profissionais da saúde e a 

noção de risco para pessoas leigas difere. Para os primeiros, o risco descreve relações 

objetivas e quantitativas e as causas das doenças podem ter um único fator ou um 

conjunto deles. Já para os leigos, a interpretação do risco dependerá do contexto 
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sociocultural. O risco para eles é subjetivo, com base em suposições ontológicas e 

cosmológicas (LUPTON apud CASTIEL et al, 2010, p. 43).  

Se compreendemos os benefícios de uma alimentação sem sal, por que 

insistimos em colocá-lo em nossos pratos sem substitui-lo por temperos mais 

saudáveis? Paulo Vaz (2006, 2009) trata de duas moralidades na cultura 

contemporânea que atuariam na caracterização deste aparente paradoxo. Uma delas é 

que cada um deve ser responsável pelos próprios atos e pelo próprio futuro. Nesse 

caso, o autocontrole agenciaria a atribuição de responsabilidade pelo sofrimento; 

incentivaria a moderação e a disciplina – sofro agora para não sofrer depois. A outra é 

de que a incerteza da recompensa torna razoável ceder às tentações. Então é gozar a 

vida e aproveitar o momento presente porque, afinal, todos morreremos.  

Mesmo sabendo que nem todos os indivíduos vão aderir às recomendações, a 

promoção da saúde apregoa o estilo de vida saudável cuja origem está em uma 

recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, nos anos 1970. Os 

adultos deveriam melhorar sua saúde cardiovascular aprimorando a resistência 

aeróbica. Na década de 1980, a ênfase era na atividade física e sua incorporação às 

tarefas do cotidiano como forma de melhoria da saúde. Mais tarde, pesquisas 

reforçaram a relação entre a redução da mortalidade e da incidência de doenças 

cardiovasculares mediante atividades físicas que produziriam benefícios tanto na 

aptidão física quanto na saúde. “Esses achados servem de base para que a construção 

de estilos de vida ativos passe a ser uma estratégia prioritária no campo da saúde 

pública”, explicam Castiel et al (2010, p.57).  

As recomendações para que os exercícios sejam diários ou não, vigorosos ou 

moderados, por pouco ou muito tempo vão mudando ao longo dos anos, mas, como 

afirmam Castiel et al (2010), importa assinalar que essas prescrições comportamentais 

“emanam de pesquisas epidemiológicas sobre fatores de risco, cujos resultados 

servem para operacionalizar, na prática, o conceito de vida ativa.” Esse foi 

consolidado ao longo do tempo e há documentos oficiais que contribuiram para isso. 

O Informe Lalonde, do Canadá, e os norte-americanos Health People 1979 e 2000, 

que serão abordados na próxima seção, são exemplos que marcam a abordagem 

comportamentalista de promoção da saúde. Identificado como um dos principais 

fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, o sedentarismo torna-se 
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alvo a ser combatido e a mudança individual de comportamento – ou seja, o estilo de 

vida – torna-se prioridade na política pública de saúde. É a lógica da ciência da 

epidemiologia que vigora: 

a partir da identificação do sedentarismo como um dos principais fatores 
de risco para doenças crônicas não transmissíveis, a mudança individual de 
comportamento – ou seja, de estilo de vida – é colocada como foco 
prioritário de políticas públicas de saúde. (CASTIEL et al, 2010, p.59).  

Armstrong (2009) explica que comportamento saudável é tomado por muitos 

como conceito dado, mas a ideia de comportamento mutável é um fenômeno 

relativamente recente. Sua origem está nas noções de conduta e movimento do início 

do século XX e seu enfoque como problema médico origina-se a partir dos anos 1970 

ao mesmo tempo em que o conceito de estilo de vida se desenvolve. “Em parte, o 

novo papel da medicina era mudar o comportamento dos pacientes”, afirma 

Armstrong (2009, p. 921) para quem esta nova abordagem transformou o paciente em 

um sujeito capaz de agenciar-se, autônomo, podendo agir ou não em nome da saúde. 

O fato é que manter a saúde por meio dos estilos de vida tornou-se uma 

importante parte da vida social e, a partir da ótica individualista, interessam as 

escolhas e comportamentos que repercutem no padrão de adoecimento das pessoas. 

Estilos de vida saudáveis, ou comportamentos considerados protetores de doenças não 

transmissíveis, continuarão sendo alardeados. Estabelecidas pelos epidemiologistas 

por meio de estatística, as informações benéficas dessas práticas são tidas como 

requisito para que o indivíduo mude seu comportamento independentemente de sua 

realidade social ou do fato que suas práticas sociais nem sempre são adotadas de 

forma racional.  

2.7 Saúde como responsabilidade individual 

A ideia de que a saúde e doença é assunto de responsabilidade individual não é 

nova. Suas raízes estão incorporadas às noções de doença e pecado que permearam (e 

ainda permeiam) culturas ao longo dos anos. A saúde como responsabilidade 

individual na contemporaneidade, no entanto, assume características 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; 
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BONFIGLIOLI et al, 2007, LUPTON e CHAPMAN, 1995, CARDOSO, 2012, 

CARVALHO, 2010). 

A política pública de promoção da saúde é um marco na trajetória da crença de 

que cada indivíduo pode cuidar da sua própria saúde. A Lalonde Report, documento 

sobre a saúde pública do Canadá, divulgado em 1974, registra pela primeira vez o 

termo ‘promoção da saúde’ e é comumente tido como ponto incisivo (mas não a 

origem) para o início da crença contemporânea da responsabilidade individual pela 

saúde. De acordo com Galvin (2002, p.109), este relatório tinha uma abordagem 

multidimensional da saúde pública, com ênfase nos fatores sociais e ambientais, mas 

ele tem sido citado isolado do quadro social pretendido, principalmente fora do 

Canadá, e tem sido usado para defender um foco cada vez maior na responsabilidade 

individual pela saúde. 

A partir do Relatório Lalonde, o conceito de saúde como bem-estar amplo foi 

mais difundido. Para Maria Regina Cariello Moraes (2014, p. 203), esse relatório 

tinha intenção, sobretudo, de conter os gastos públicos diante de uma medicina 

altamente tecnológica, cara e ineficaz para atendimentos mais frequentes que 

demandavam mais utilização de serviços de saúde. Se ele representava, em parte, as 

vozes descontentes com o modelo biomédico tradicional, o que acabou prevalecendo 

foram as políticas públicas que visam interferir nas escolhas individuais de saúde e 

direcionar os comportamentos para evitar riscos. “Informar, influenciar e assistir 

indivíduos e organizações para que assumam maior responsabilidade e que sejam 

mais ativos em matéria de saúde”, especificava o relatório Lalonde (BUSS apud 

MORAES, 2014, p. 204). 

Ainda nos anos de 1970, políticas públicas de outros países também 

abordaram a promoção da saúde. O Healthy People, documento norte-americano 

publicado em 1979, trazia a informação de que “talvez a metade das mortes nos 

Estados Unidos em 1976 tenha sido causada pelo estilo de vida ou pelo 

comportamento não saudável” (GALVIN, 2002, p. 111). Em 1977, o Reino Unido 

publicou um documento, resultado da orientação do Banco Mundial para cortar gastos 

com a saúde. Em sua conclusão, o relatório assinalava que “as recomendações 
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abrangiam as organizações, treinamento, publicidade, finanças e, por último, mas não 

menos importante, o autocuidado” (MITCHELL apud GALVIN, 2002, p.111)25.  

Galvin (2002) não discute o fato de que as lições que se originaram dos 

programas de promoção da saúde possam ser benéficas para a saúde e bem-estar das 

pessoas. Mas o que chama a atenção da pesquisadora é que a tese da responsabilidade 

individual inclui a premissa, muitas vezes escondida, de que se a pessoa ficou doente 

é porque não teve comportamento adequado. Ao estudar as doenças crônicas, Galvin 

(2002) argumenta que em muitos países do ocidente elas têm deixado os pacientes 

com o estigma de culpados já que os riscos são conhecidos e, portanto, os doentes são 

exemplos de fracasso moral e não exibem a imagem de bons cidadãos, isto é, 

indivíduos que participam ativamente da vida social e econômica, fazem escolhas 

racionais, independentes e responsáveis (GALVIN, 2002). Cabe lembrar que a 

construção do wellfare state nos países europeus foi baseada em valores como 

cidadania, justiça, proteção aos direitos de todos, i.e, os recursos deveriam ser 

divididos entre todos e, portanto, bons cidadãos seriam aqueles que se esforçam para 

economizar os recursos. 

Robert Crawford (1980) já havia apontado para a responsabilidade individual 

da saúde como um dos dogmas do que ele chamou de ideologia do healthism26 que 

define um sistema de crença em que as atividades de promoção da saúde são tidas 

como obrigação moral. O pesquisador criou esse neologismo ao estudar a cultura 

norte-americana no final da década de 1970 quando observou que a preocupação 

pessoal com a saúde havia se tornado uma preocupação nacional:  

A saúde, ou o seu supremo – a ‘super-saúde – integra uma panóplia de 
valores: ‘um senso de felicidade e propósito’, ‘um alto nível de 
autoestima’, ‘satisfação no trabalho’, ‘habilidade para engajar-se em 
expressões criativas’, ‘capacidade de trabalhar de forma efetiva sob 
estresse’, ‘ter confiança no futuro’, ‘um compromisso em viver no mundo’, 
a habilidade de ‘celebrar a vida’, ou mesmo uma ‘afirmação cósmica’. 
…[…]. Em resumo, a saúde se tornou não somente uma preocupação, mas 
também um pan-valor ou padrão através do qual um número crescente de 

                                                             
25  O Brasil, em 2002, divulgou o documento Política Nacional de Promoção da Saúde, que 
também aborda a responsabilidade individual nesta questão. “Evidências mostram que a saúde está 
muito mais relacionada ao modo de viver das pessoas do que à ideia hegemônica da sua determinação 
genética e biológica” (2002:8). Documento disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_prom_saude.pdf, acessado em 29 de julho de 2014. 
26 Castiel et al traduzem healthism por salutarismo. Nesse trabalho, usaremos a palavra em inglês por 
ser assim conhecida. 
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comportamentos e fenômenos sociais são julgados. (CRAWFORD, 1980, 
p. 380-1, aspas do original).27  

Nesse estudo, o pesquisador referia-se aos movimentos para saúde holística e 

para o autocuidado, ambos relacionados à saúde da classe média norte-americana. No 

início, essa espécie de doutrina incitava o autocuidado em nome da autonomia 

individual para que se deslocasse o poder dos médicos para as mãos dos pacientes. 

Mas a responsabilidade pelo adoecimento se restringia ao âmbito dos hábitos e 

costumes individuais, o que se confundia com a culpabilização à medida que o 

adoecimento era moralmente condenado. As dimensões subjetivas dos sentimentos e 

emoções também tinham papéis relevantes e necessitavam de atenção, segundo o 

healthism.  

Como mencionamos, Crawford (1980) acreditava que esses dois movimentos 

poderiam ser mais bem entendidos como forma de medicalização do cotidiano. A 

maior preocupação com a saúde fez com que cada vez mais situações do dia a dia 

fossem pensadas em termos de benefícios e malefícios para o corpo e a mente. Assim 

como na medicina, o healthism situa o problema da saúde em nível individual e as 

soluções, consequentemente, também são formuladas no reino da escolha individual. 

“À medida que healthism configura as crenças populares, nós continuaremos tendo 

concepções e estratégias não-políticas, e portanto, concepções e estratégias ineficazes 

de promoção da saúde”(CRAWFORD, 1980, p. 365).28  

Se voltarmos ao exemplo do sedentarismo, tratado neste caso como doença, 

verificamos que a ‘cura’ é tida como facilmente corrigível, dependente apenas do 

indivíduo. Ao se desconsiderar os contextos sociais, culturais, políticos e econômicos 

em que o sedentarismo se manifesta, divulga-se o fenômeno de culpabilização da 

vítima como trataram Galvin (2002), Vaz (2006), Crawford (1980) e Castiel et al 

(2010) – esses últimos também ressaltam que o foco voltado para o controle dos 

                                                             
27  Tradução nossa para: Health, or its supreme-“super health”-subsumes a panoply of values: “a 
sense of happiness - and purpose,” “a high level of self-esteem,” “work satisfaction,” “ability to engage 
in creative expression,” “capacity to function effectively under stress,” “having confidence in the 
future,” “a commitment to living in the world,” the ability “to celebrate one’s life,” or even “cosmic 
affirmation.” In short, health has become not only a preoccupation; it has also become a pan-value or 
standard by which an expanding number of behaviors and social phenomena are judged. 
28 Tradução nossa para: To the extend that healthism shapes popular beliefs, we will continue to have a 
non-political, and therefore, ultimately ineffective conception and strategy of health promotion. 
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comportamentos individuais não enfatiza a busca de transformações de aspectos 

macrossociais que podem estimular condutas chamadas de risco.  

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, segundo Galvin (2002) e Castiel et al 

(2010). De fato, autores como Bury e Taylor (2007) apontam mudanças no modelo 

médico-paciente que tem na ‘parceria’ entre paciente e profissionais da saúde uma 

característica importante sobretudo quando se trata de administrar doenças crônicas. 

Há outro ingrediente-chave para esta perspectiva do paciente mais ativo: ‘decisão 

compartilhada’. A relação entre médico e paciente é mais de entendimento mútuo que 

de orientação paternalística, mas há resistência de ambos os lados. Outro aspecto a ser 

considerado relaciona-se ao ‘remédio’. Antes, o paciente se submetia às ordens do 

médico. Agora, médico e paciente tentam concordar sobre os medicamentos, pois esse 

entendimento é tido como um dos requisitos para o sucesso do tratamento. Isso 

envolve tensão e contradição, mas ficaram mais distantes as estruturas baseadas na 

autoridade inquestionável dos médicos.  

Se, por um lado, a perspectiva de que o indivíduo é o único responsável pela 

sua saúde pode resultar no discutível empoderamento do paciente, por outro, ela 

descuida de inúmeras questões. Galvin (2002) enumera – citando trabalhos de outros 

pesquisadores – diversos aspectos negligenciados por essa perspectiva: os que 

defendem a responsabilidade individual pela saúde se esquecem da origem social da 

doença; salientam a riqueza ao invés da pobreza enquanto causas da doença; baseiam-

se em análises de fatores simples ao invés de levar em conta a complexidade da 

doença crônica; negam o valor da saúde como direito; usam como justificativa para 

cortar custos nos sistemas de saúde, entre outros aspectos. 

A obesidade pode ilustrar este aspecto do ‘quem’ é o responsável por ela e do 

aspecto moral que isto gera. Apresentamos duas maneiras de interpretá-la 

(LAWRENCE, 2004; CASTIEL e al, 2010). Uma seria a individualizante: as causas 

da obesidade seriam de responsabilidade do indivíduo afetado pelo problema. A outra 

seria o enquadramento sistêmico: amplia o foco e atribui responsabilidade a governos, 

mercados e forças sociais. É bom que se diga que estes modelos não costumam se 
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apresentar isolados na realidade. Se eles forem encarados como argumentos, podemos 

ter a seguinte situação: 

Quanto mais o padrão geral do discurso se dirige ao polo sistêmico, mais 
as políticas públicas devem ser dirigidas ao âmbito institucional como a 
arena responsável para lidar com os problemas que envolvem grupos e 
interesses poderosos. Definir o problema em termos individualizantes 
reduz a responsabilidade governamental e amplifica a responsabilização (e 
culpa) de cada obeso, moralizando a questão no enfrentamento do 
problema em termos de prevenção. (LAWRENCE, 2004, p. 57; CASTIEL 
et al, 2010, p. 95).  

Outro exemplo de que uma questão não é puramente individualizante ou 

sistêmica é o cigarro. O movimento antifumo nos Estados Unidos ilustra como o 

tabaco também se tornou uma responsabilidade do poder público. Lawrence (2004), 

citando Nathanson, conta que o movimento ganhou força quando os ativistas 

chamaram a atenção para os efeitos nocivos à saúde determinados por evidências 

científicas dos fumantes passivos – ou seja, um ambiente de fumaça prejudicava a 

todos não apenas aos que escolhiam fumar. Outra descoberta-chave foi a de que fumar 

era altamente viciante. Os fumantes passaram a não ser totalmente culpados pelo seu 

comportamento; a indústria também tinha sua responsabilidade. Mais tarde, os 

advogados do movimento descobriram documentos que provaram que as companhias 

sabidamente juntavam ao cigarro substância viciante. Depois de anos de luta do 

movimento antifumo, a indústria do tabaco foi regulamentada nos Estados Unidos, 

influenciando a legislação de outros países. 

Tendo visto as limitações do modelo comportamental e a insuficiência do 

conhecimento para mudança do comportamento, por que o discurso do estilo de vida 

ativo é tão popular tanto por parte do poder público quanto da população em geral? 

Essa pergunta foi feita por Castiel et al (2010) que se valeram de Tesh para responder.  

Primeiro, porque as práticas são identificadas com o individualismo e com 

grupos sociais emergentes. Quer dizer, bem sucedidos economicamente. Segundo, 

porque, em época de incertezas, é reconfortante imaginar que o comportamento 

individual pode reduzir o risco de doenças. Acrescenta-se a isso, a sugestão de que a 

saúde pode ser conseguida sem mudanças socioeconômicas mais profundas. Terceiro, 

porque acena com a possibilidade de redução dos gastos com a saúde curativa sem 

expressiva contrapartida governamental. 
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Isto é, a ‘teoria do estilo de vida’é extremamente compatível com a política 
econômica predominante, fundada no rígido ajuste fiscal. Assim sendo, 
políticas de saúde ‘pública’ que consistem em exortar os indivíduos a 
mudar seus comportamentos está muito mais para uma estratégia de 
proteção das instituições do que de transformação das condições de saúde 
da população. (CASTIEL et al, 2010, p.70, aspas no original). 

2.7.1 O papel da psicologia  

Mencionamos neste capítulo que o healthism concebe a saúde como valor 

supremo, incluindo as dimensões subjetivas dos sentimentos e emoções. Crawford 

escreveu seu artigo seminal em 1980 e relata que, na década anterior, o bem-estar 

psicológico já era uma meta de vida. Nos dias atuais, usamos quase que 

corriqueiramente palavras como stress, ansiedade, compulsão ou trauma e nem nos 

damos conta de que são termos de psicologia que ultrapassaram as esferas das 

clínicas, seminários ou universidades. Seu uso não indica apenas uma mudança no 

vocabulário, mas também o surgimento de novas atitudes e expectativas culturais.  

Eva Illouz (2008) usa o termo ethos terapêutico para referir-se ao estilo afetivo 

emocional de interpretação da realidade. É uma matriz cultural que permeia diversas 

dimensões sociais. Passa, por exemplo, por práticas religiosas, por serviços de 

aconselhamento profissional e emocional e também pela experiência com doenças. 

Interessa-nos, para parte desse capítulo, apontar como o discurso psicológico foi uma 

das fontes que contribuiu para o modelo da responsabilidade individual na saúde 

adotado pelo Estado e para isso valemo-nos de Illouz (2008).  

No capítulo seguinte, Saúde na televisão, tratamos dos especialistas e seus 

papéis no governo a distância proposto por pesquisadores foucaultianos. Nesse 

momento, acreditamos ser importante adiantarmos algumas considerações. As 

profissões psi (psicologia, psiquiatria) foram apontadas por diversos autores, como 

Rose (2013) e Lupton (2013), como essenciais para que os expertos ocupassem papel 

distinto na contemporaneidade. Os psicólogos, por exemplo, ajudaram-nos a entender 

a complexidade da existência humana (ROSE, 2008). É uma área que teve capacidade 

de se estabelecer como disciplina e profissão e, sobretudo, teve a capacidade de 

influenciar outras atividades como o exército, organizações econômicas, comunicação 

de massa, escola, modelos para criação de filhos etc (ILLOUZ, 2008, p. 6).  
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Illouz (2008) explica como a autoridade profissional dos psicólogos triunfou: 

no final dos anos 1960, a ideologia política que poderia se opor aos conceitos psicoló-

gicos e individualistas estava em declínio. O discurso e protestos estudantis haviam 

politizado questões como a sexualidade, autodesenvolvimento e a vida privada que 

passaram a ocupar o palco central do discurso público. No entanto, “ eles [os profis-

sionais] puseram de lado o “mais velho” entendimento coletivista e prática da política 

e ajudaram a focar a atenção coletiva no bem-estar pessoal e na sexualidade”29 

(ILLOUZ, 2008, p. 161, aspas do original). A pesquisadora baseia-se em Steven Brint 

para afirmar que a influência profissional pode ser ampla quando profissionais são 

capazes de reivindicar valores culturais centrais na ausência de uma contra-ideologia 

forte. A expansão do mercado consumidor, aliada à revolução sexual, ajudou a 

aumentar a visibilidade desses profissionais porque o consumo e a liberação sexual 

fizeram do ‘eu’, da sexualidade e da vida privada lugares cruciais de identidade. 

Illouz (2008, p. 162) afirma que os psicólogos eram os candidatos naturais a prover 

orientações em tópicos como intimidade, pois pais e amigos tinham pouco a 

contribuir. 

O Estado norte-americano, afirma Illouz (2008), adotou massivamente o 

discurso terapêutico. Primeiro, para ajustamentos sociais após guerras como a do 

Vietnã cujos veteranos usaram a categoria de trauma para receber benefícios sociais e 

culturais. Depois, confiou no simbolismo, no discurso moral do ethos terapêutico para 

implantar diversos programas de reabilitação de delinquentes, pobres, vítimas de 

injúrias emocionais etc. Illouz (2008) defende que o discurso terapêutico forneceu 

legitimação adicional ao Estado ao mesmo tempo em que, ao ser adotado pelo aparato 

do Estado, foi naturalizado. A legitimação nesse caso, explica Illouz (2008, p. 164), 

teria uma das suas razões ancoradas no fato de que os atores coletivos modernos 

teriam mais legitimidade e autoridade se baseados na teoria da adesão individual e 

atividade (THOMAS apud ILLOUZ, 2008, p.164). Nesta perspectiva, o 

individualismo não é o oposto ao poder do estado. Illouz (2008) menciona Foucault e 

Meyer que, de maneiras diferentes, mas congruentes, argumentaram que o Estado 

                                                             
29 Tradução nossa para: they pushed aside the “older”collectivist understanding and practice of politics 
and helped focus collective attention on personal well-being and sexuality 
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moderno organiza seu poder em torno de concepções culturais e perspectivas morais 

do indivíduo.  

Assim, o estado, aliado aos discursos da mídia, oferece repertório para a 

cultura popular se apropriar da linguagem do individualismo. Sabemos que a 

psicologia possui teorias produzidas em organizações formais pelos especialistas. Por 

outro lado, seu conhecimento é difundido amplamente pela indústria cultural – 

talkshows, programas de rádio, novelas, revistas, programas televisivos. Para Illouz 

(2008), o discurso dos psicólogos seria um ponto em uma vasta rede de poder que é 

difusa, anônima e imanente.  

O discurso psicológico é um das principais fontes de modelos de indivi-
dualismo adotado e propagado pelo Estado. Esses modelos, como Meyer e 
seus colegas argumentam, estão presentes na agenda e no modo de 
intervenção do estado em vários domínios como educação, negócios, 
ciência e política (MEYER apud ILLOUZ, 2008, p.164)30. 

Uma das principais implicações políticas associadas a esse fenômeno é a 

tendência de se justificar dificuldades provocadas pelo sistema social – como dessem-

prego, deficiência de saúde, riscos ambientais – pelas narrativas de fracasso pessoal 

para o qual sempre haverá alguma terapia ou item de consumo como antídoto. “Nesse 

sentido, a subjetividade dos indivíduo é o locus onde se originam os problemas sociais 

e, consequentemente, onde eles devem ser resolvidos” (CASTELLANO, 2015, 

p.367).  

No presente trabalho, estendemos a noção de ethos terapêutico para se referir à 

saúde tanto biológica quanto psíquica. Fazemos isso ancorando-nos no fato de que a 

linguagem terapêutica vem sendo aplicada a qualquer domínio da ação humana 

(SACRAMENTO, 2015). E o que se convencionou chamar de estilo de vida saudável 

é a conduta ética relacionada ao ethos terapêutico (MORAES, 2014, p.224). Enfatiza-

se o autocuidado, isto é, a ação preventiva. Enfatiza-se também o autoaperfeiçoamen-

to que, na sua versão terapêutica, é a transformação renovadora que o indivíduo faz 

em si mesmo para livrar-se de características indesejadas. Sacramento (2015), 

baseando-se no livro sobre a apresentadora de televisão norte-americana Oprah 
                                                             
30 Tradução nossa para: The psychological discourse is one of the main sources of models of 
individualism, adopted and propagated by the state. These models, as Meyer and his associates argue, 
are present in the agenda and the mode of intervention of the state in such various domains as eduction, 
business, science and politics 
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Winfrey, de 2012, também escrito por Illouz, afirma que na linguagem terapêutica 

contemporânea a doença é, por um lado, um obstáculo para uma vida feliz. Por outro, 

é uma oportunidade para exercitar o autoconhecimento e provar a eficácia da gestão 

individual de si.  

A linguagem psicológica continua a ser usada no século XXI e ela se adapta 

aos avanços da neurociência, assimilados nas mais diversas áreas. Francisco Ortega 

(2009) afirma que o indivíduo psicológico vem sendo substituído pelo indivíduo 

neuroquímico – no que Rose (2010, 2013) também apostou. No entanto, em entrevista 

recente a Sérgio Carvalho, Rose (2016, p. 808) afirma que os conhecimentos 

psicológicos estão sendo sustentados e têm conquistado maior objetividade por meio 

de referências ao cérebro. A polêmica pode ainda se acirrar. O que vemos na análise 

do Bem Estar, que será mostrada adiante, é a psicologia, a psiquiatria e também a 

neurociência sendo invocadas para explicação de diversos processos. 

2.8 A informação na era em que ‘saúde é tudo’ 

Clarke et al (2003) assinalam que a informação, a produção e distribuição do 

conhecimento mudam substancialmente na era da biomedicalização. Se antes o 

conhecimento especializado era controlado pelos profissionais, com acesso normal-

mente limitado aos médicos, no século XXI as fontes de produção das informações 

sobre saúde cresceram e se diversificaram. O ciberespaço é exemplo: sites governa-

mentais orientam os cidadãos, hospitais de renome também oferecem notícias e 

conselhos em suas páginas; empresas de medicamentos, clínicas de saúde, grupos de 

lobby, entre outros. Aparentemente, o acesso à informação está mais democratizado, 

mas sabemos que na internet os internautas se veem, com frequência, diante da 

necessidade de distinguir o que é informação do que é publicidade; fonte de informa-

ção confiável do que é revestido de interesses comerciais, entre outros aspectos 

(LEWIS 2006, CLARKE et al 2003).  

Outra fonte de informação advém da esfera do consumo que coloca os 

indivíduos em contato com o conhecimento de especialistas e racionalidades políticas 

de maneiras indiretas (GALVIN, 2002). Por exemplo, o conhecimento nutricional 

associado às descobertas epidemiológicas estão disponíveis por meio de folders em 

lugares como farmácias, supermercados etc; as pesquisas conduzidas pela ciências 
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sociais e pela ciências da saúde são transformadas em informações mais amigáveis 

divulgadas em livros, artigos de jornais e revistas, programas de rádio e televisão. 

Bauer, citado por Clarke et al (2003), afirma que há uma medicalização do noticiário 

de ciências – a constante presença da medicina nos jornais termina por ser a 

representação popular da ciência, celebrando seus avanços na área da saúde e 

mobilizando as demandas crescentes por medicação e serviços (CLARKE et al, 2003, 

p. 177), como trataremos no capítulo Saúde na televisão. 

Relembramos, no entanto, que até a década de 1970, o público leigo tinha 

pouco acesso às informações médicas. Movimentos sociais organizados contribuíram 

enormemente para esta mudança (CLARKE et al, 2003). Naquela época, o 

movimento pela saúde das mulheres nos Estados Unidos e também o movimento dos 

consumidores pela saúde começaram a produzir livros de fácil consulta. Já o 

movimento das mulheres com câncer de mama desafiou o uso das mastectomias 

radicais, exigindo maior envolvimento dos pacientes nas decisões cirúrgicas. Com 

base em décadas de esforço do movimento das mulheres, os ativistas contra a AIDS, 

nos anos de 1980 e 1990, provocaram grandes mudanças nos testes e aprovação das 

novas drogas. À AIDS está associada a então inédita mobilização social em face do 

poder médico, “considerado medroso ou tradicionalista” (MOULIN, 2008, p.35). As 

associações impõem-se como atores relevantes em reuniões científicas, deliberações 

oficiais, e lidam com os meios de comunicação de massa. Segundo Moulin (2008), 

esta experiência se refletiu em movimentos de outras doenças, que também passam a 

adotar este ativismo. Graças aos novos tratamentos antivirais, a AIDS tornou-se, em 

muitos países, uma doença infecciosa ordinária. 

No mundo hodierno, a produção do conhecimento sobre doença cresceu, a 

começar pela medicina de vigilância que, como mencionado, ganha dimensão 

extracorpórea e reconfigura o conhecimento médico. “A solidez do corpo começou a 

diminuir diante do contexto dos fluxos informacionais gerados por epidemiologistas”. 

(NETTLETON, 2004, p. 670)31. Na sociedade vigilante não há apenas sintomas e 

doenças, mas sim uma lista de fatores de riscos associados à pressão alta, colesterol, 

fumo, peso e à história genética familiar.  

                                                             
31 Tradução nossa para:The solidity of the body began to diminish within the context of the 
informational flows generated by the epidemiolist. 
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A informatização da sociedade “permite que mais aspectos da vida sejam 

examinados, quantificados e analisados em suas relações com a saúde e a doença.” 

(CLARKE et al, 2003, p. 174).32 As tecnologias de informação e comunicação e o 

computador transformam diversos aspectos da medicina e, entre eles, está o 

processamento de dados de registros médicos que servem como base para 

padronização de protocolos terapêuticos para estudar e definir as doenças. “Saúde e 

conhecimento médico estão sendo transformados em informação e estão circulando 

além dos muros das escolas médicas, dos hospitais e dos laboratórios”. 

(NETTLETON, 2004, p. 673). 33 A medicina se tornou informacional. É o que diz 

Webster (2002) que exemplificou com a biologia – esta se torna uma ciência 

alicerçada na informação à medida que passa a mapear dados em nível de células, 

proteinas e genes. Webster (2002) também aponta a medição de fatores de riscos, os 

processos de diagnóstico e de tomada de decisão como produção e uso de 

informações.  

Os problemas médicos passam, assim, a serem compreendidos de uma nova 

maneira. No tratamento de risco, o médico assume o papel de apresentar ao paciente o 

que pode estar errado, bem como as possibilidades de tratamento e os riscos 

potencialmente associados a elas (NETTLETON, 2004). É em um ambiente de 

incertezas que o paciente deve avaliar riscos e tomar decisões. Neste contexto, ele usa 

seus recursos reflexivos para se tornar um health seeker, ou seja, um caçador de saúde 

(FOX e RAINIE apud NETTLETON, 2004).  

Mesmo com a internet se tornando cada vez mais fonte de informação sobre 

saúde para os brasileiros (MORETTI et al, 2012; CRONEMBERGER et al, 2012; 

CURIONI, 2013), a televisão ainda desfruta de lugar privilegiado nessa função. É 

sobre isso que trataremos no próximo capítulo. 

Antes de prosseguirmos, relembramos que neste apresentamos como a saúde 

tornou-se uma preocupação hegemônica e como os esforços para a promoção da 

saúde desenvolveram a ideia de que ela é responsabilidade de cada indivíduo, 

                                                             
32Tradução nossa para: “ Computarization allows more aspects of life to be scrutinized, quantified, and 
analyzed for their relationship to health and disease”.  
33Tradução nossa para: health and medical knowledge are being metamorphosed into information and it 
is circulanting beyond the walls of medical schools, hospitals, and laboratories.  
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despolitizando a questão e alimentando a ideia de que é possível controlar 

individualmente a própria existência. A prática de atividade física, a alimentação 

saudável (leia-se estilos de vida) são justificadas pela linguagem dos fatores de risco 

que desde a metade do século XX vem moldando nossa percepção sobre o processo 

saúde e doença. O significado do risco, sabemos, variará no tempo e no espaço, pois 

ele é construído socialmente. Além disso, as decisões dos indivíduos nem sempre são 

tomadas racionalmente.  



 

3. SAÚDE NA TELEVISÃO 

Para muitos brasileiros, a televisão é com frequência a principal fonte de 

informação sobre saúde. Isso vale para leigos e para profissionais de saúde (MEDEI-

ROS e MASSARINI, 2011). Essa constatação não é restrita à sociedade brasileira. 

Programas televisivos têm sido importantes fontes de informação para, por exemplo, 

estudantes de medicina da Austrália discutirem sobre a relação paciente- médico, 

segundo pesquisa de Weaver et al (2014, p.600). Quando se trata de informações para 

o público geral, a televisão em outros países continua em destaque assim como no 

Brasil. Nos Estados Unidos, uma pesquisa da Kaiser Family Foundation (2008) 

apontou que 26% dos entrevistados norte-americanos citaram programas de entreteni-

mento na televisão como uma das três principais fontes de informação sobre saúde. O 

estudo, no entanto, não menciona o gênero desses programas, mas fala de entreteni-

mento em horário nobre. Se sabemos que a partir dos anos 1990 a TV-realidade 

ocupou parte do horário nobre dos Estados Unidos, é provável que esses entrevistados 

se refiram a programas que dão conselhos, ensinam e também entretêm – eles ficam 

agrupados sob o rótulo abrangente de TV-realidade. Esse é um dos pontos desse 

capítulo sobre programas de saúde na televisão brasileira em que o nosso objeto de 

estudo, o programa Bem Estar da Rede Globo, é apresentado. Abraçado por investiga-

dores dos estudos culturais, o subgênero estilo de vida tem sido bastante pesquisado 

principalmente quando se trata da mídia televisiva (LEWIS, 2012; RAISBOROUGH, 

2011; BELL e HOLLOWS, 2005). Analisados sobretudo pela perspectiva do consu-

mo e da governamentalidade, esses programas, enquanto produtos midiáticos, podem 

revelar sintomas importantes sobre o contexto político, histórico e social do final do 

século XX e que se estende aos dias atuais como a ênfase no indivíduo autoempreen-

dedor em todas as dimensões da vida. 

Antes que o gênero TV-realidade ocupasse as telas da televisão brasileira a 

partir dos anos 2000, os programas sobre saúde já figuravam ora no horário nobre, 

como no Fantástico, da TV Globo, ora pela manhã, como o Programa de Saúde, da 

TV Cultura (SP), nos anos 1980. Em relação aos seus sucessores, eles têm uma 

diferença fundamental: saúde era muitas vezes abordada fincada no jornalismo 
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científico. Na contemporaneidade, programas como o Bem Estar, acreditamos, têm 

características do jornalismo de estilo de vida, uma discussão recente influenciada 

pelo trabalho de investigadores dos estudos culturais que, como mencionamos, 

escrutinam estilo de vida na televisão desde o final dos anos 1990.  

Além dessa discussão, fazemos um percurso histórico da abordagem da saúde 

na televisão brasileira começando pela década de 1920 quando esta mídia ainda não 

havia chegado ao país, mas já se pensava em comunicação e saúde: o sanitarista 

Carlos Chagas criou o Departamento Nacional de Saúde Pública com o intuito de 

associar técnicas de propaganda com a educação sanitária. Em 1960, a televisão já era 

utilizada como instrumento de educação e o alvo principal foram as mulheres e sua 

educação doméstica e higienista. Ao longo do tempo, os programas televisivos sobre 

saúde, em uma afetação mútua com a sociedade brasileira, foram se modificando até 

incorporarem o discurso sobre estilo de vida que é dito, sobretudo, pelos especialistas. 

Estes oferecem tentativas de administração de aspectos diversos da conduta dos 

indivíduos, contribuindo para o governo a distância. É o que verificaremos nesse 

capítulo.  

3.1 A televisão que temos 

Previsões sobre o fim da televisão já foram abundantemente alardeadas em 

tempos de crescimento das mídias digitais. Alarmistas, esses prognósticos não ecoam 

no presente trabalho. Pesquisas indicam que apesar da proliferação de novas formas, a 

televisão continua sendo o meio dominante na vida da maioria da população do 

Brasil. Cerca de 73% dos brasileiros assistem televisão diariamente, segundo a 

Pesquisa Brasileira de Mídia, 201534. 

Ademais, a experiência histórica tem mostrado que os novos meios modificam 

as formas anteriores, mas não o substituem. Eles transformam o ambiente midiático 

de uma sociedade, reconfigurando-o continuamente (França, 2009, p. 28). Pesquisas 

                                                             
34 Pesquisa da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal, publicada em 19/12/ de 2014. 
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-
atuais/pesquisa. Acesso 10 jan 2015 
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voltadas para o consumo, como a da Guerra das Telas, da Nielsen35, realizada em 

2014 podem exemplificar algumas mudanças: 50% dos entrevistados no Brasil 

assistem programação ao vivo e interagem concomitantemente com as mídias sociais. 

Talvez transformar-se continuamente seja uma característica necessária da televisão 

que, desde o seu início, viu-se compelida a acompanhar mudanças sejam ligadas à 

tecnologia sejam relacionadas à vida social da qual faz parte e de cuja dinâmica 

participa. 

Tampouco encontra ressonância nesse estudo a ideia gerada desde os 

primórdios do uso comercial da televisão de que a sua programação é, 

indiscutivelmente, de baixa qualidade. Complexa, esta polêmica cíclica por vezes 

acirra os polos em que se coloca, em um extremo, o aspecto mercadológico e o 

populismo cultural e, no outro, o elitismo (FREIRE FILHO, 2004, p. 108). 

Trata-se de um campo estratégico em que as partes interessadas – politicos, 
órgãos regulamentares governamentais, organizações não governamentais, 
fãs, associações de telespectadores, jornalistas especializados, pesquisado-
res acadêmicos, empresários, produtores, realizadores – pelejam, nem 
sempre em igualdade de condições, para impor e legitimar pressupostos e 
parâmetros valorativos, dentro de contextos históricos, culturais e politicos 
específicos. (FREIRE FILHO, 2004, p. 108). 

Nascidas na década de 1950 no Brasil, essas concepções tradicionais da 

qualidade na televisão não são exclusivas da nossa sociedade. O modelo de Adorno e 

o modelo de McLuhan, assim denominados por Arlindo Machado (2003, p. 17), 

ilustram a complexidade da polêmica. Machado (2003) conta que, em 1954, Adorno 

escreveu um artigo em que atacava a televisão que, para ele, é congenitamente má, 

não importando o que ela efetivamente veicula. Para McLuhan a televisão é congeni-

tamente boa, não importando o que ela efetivamente veicula. 

Os adornianos atacam a televisão pelas mesmas razões que os 
mcluhanianos a defendem: por sua estrutura tecnológica e mercadológica 
ou por seu modelo abstrato genérico, coincidindo ambos na defesa do 
postulado básico de que a televisão não é lugar para produtos sérios 
(MACHADO, 2003, p.19). 

 Machado (2003) acrescenta que, por sorte, os tempos são outros. Uma nova 

mentalidade com relação à televisão está surgindo em várias partes do mundo e a 
                                                             
35 http:www.nielsen.com/br/pt/press-room/2015/69-dos-consumidores-globais-acredtam-que-
interacoes-cara-a-cara-estao-sendo-dubstituidas-por-eletronicos1.htlm. Acesso em: 14 jul 2015 
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televisão aos poucos sai do purgatório e “passa a ser encarada como indiscutível fato 

da cultura de nosso tempo” (MACHADO, 2003, p.21). Simone Rocha e Guilherme 

Sant'ana (2010, p.16) afirmam que “ a televisão se elevou ao plano das complexas 

relações sociais. Não por acaso, diversos autores36 a definem como constituinte e 

constituidora da cultura e do social”. Desse modo, reconhecemos que a produção 

televisiva é, sim, de qualidade heterogênea, mas queremos discuti-la para além da 

baixa qualidade.  

E para que serve a televisão? Vera França (2006) enumera diversas funções. 

Uma delas é a sua inserção na vida social. A televisão é um veículo de informação e 

de socialização e compartilha um repertório coletivo tanto de temas quanto de 

vocabulário, representações e imagens. Isso faz com que o mundo comum se 

amplifique. A televisão também distrai, descansa, alivia as tensões do trabalho. Ou 

seja, ela é possibilidade de lazer e descanso no espaço doméstico, suscitando também 

conversações. Ao criar referências comuns, a televisão estabelece compartilhamentos 

e cumpre uma visão identitária. França (2006) observa que uma resposta marxista 

ortodoxa à questão da função da televisão ressaltaria os aspectos ideológicos, a saber, 

a manutenção da alienação e da dominação. A isso, a pesquisadora contrapõe que é 

preciso reagir a uma visão puramente instrumental da televisão.  

Uma mudança significativa nas funções da televisão no final do século 

passado provavelmente tenha advindo dos novos formatos ou novos gêneros factuais 

híbridos incluindo o docudrama, o seriado-documentário e a série de programas de 

comportamento, competição, observação e transformação – todos agrupados sob o 

rótulo abrangente de TV-realidade (NUNN, 2009). Na televisão brasileira, talvez a 

primeira edição da Casa dos Artistas, em 2001 no SBT, tenha marcado, de fato, a 

entrada desses “novos” formatos. França (2006) reconhece que novos gêneros 

estariam cumprindo novas funções. Uma delas seria a de justiça, como fazem 

programas de caça aos bandidos. Ou ainda as funções terapêuticas (televisão de divã 

ou de aconselhamento) e psicológicas, presentes em programas como Big Brother. A 

pesquisadora, no entanto, não deixa de qualificá-las como “ funções questionáveis”.  

                                                             
36 Silverstone e Rincón são mencionados por Rocha e Sant’Ana (2010). 
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Para não retornarmos à polêmica cíclica sobre a qualidade da televisão, vale 

citar o que Nunn (2009) descreve sobre esses novos gêneros:  

os debates acalorados sobre esses programas na Grã-Bretanha repercutiram 
aqueles ocorridos em inúmeros outros países acerca do declínio dos 
valores da teledifusão, o desgaste da qualidade da programação e as 
preocupações éticas quanto ao uso de pessoas comuns nos programas do 
gênero realidade (MATHIJS et al apud NUNN, 2009, p. 91). 

A televisão factual foi alterada pelo surgimento da TV-realidade nascida de 

um cenário em que a produção televisiva se transformava diante da proliferação dos 

canais e de novas práticas profissionais. Colaboraram também:  

 a importação de uma gramática recém-adaptada do entretenimento 
democratizado e sua interseção com a vida “ normal”, as opiniões e a 
performance de pessoas comuns na tela e, por último, mas não menos 
importante, a convergência dos formatos televisivos com as novas 
plataformas midiáticas (NUNN, 2009, p. 92, aspas do original). 

Essas características mencionadas por Nunn (2009) serão abordadas adiante 

nesse trabalho, pois discutimos o formato híbrido do programa Bem Estar, objeto 

desta pesquisa, em que características de programas de estilo de vida misturam-se a 

estratégias jornalísticas. Antes, porém, abordaremos os programas sobre saúde na 

televisão brasileira.  

3.2 A saúde na tv brasileira 

A televisão é o meio predominante pelo qual os brasileiros se informam e, 

como mencionamos, 73% deles a assistem diariamente.37 Se o assunto for saúde, este 

veículo também liderará enquanto fonte pela qual o brasileiro busca informação, se 

considerarmos a pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre a percepção 

dos brasileiros sobre o tema ciência e tecnologia.38  

Mesmo que a televisão brasileira esteja dividindo essa posição com outras 

formas de acesso à informação – como demonstram estudos sobre o crescente uso da 

internet para se informar sobre saúde (MORETTI, OLIVEIRA, SILVA, 2012; 
                                                             
37 Pesquisa da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal, publicada em 19/12/2014. 
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-
atuais/pesquisa. Acesso 10 jan 2015. 
38 Saúde e Medicina é o tema mais procurado entre os de Ciência e Tecnologia, segundo a pesquisa. 
https://www.rnp.br/destaques/mcti-lanca-estudo-sobre-percepcao-publica-ct Acesso: 10 out 2015 
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CRONEMBERGER et al, 2012; CURIONI, BRITO, BOCCOLINI, 2013) – é 

inegável a importância desse meio como fonte de informação sobre temas de saúde e 

medicina tanto para o público geral quanto para os profissionais de saúde 

(MEDEIROS E MASSARANI, 2011) como mencionado na introdução desse 

capítulo.  

A relação entre mídia e saúde no Brasil remonta à década de 1920, quando o 

sanitarista Carlos Chagas criou o Departamento Nacional de Sáude Pública com o 

intuito de associar técnicas de propaganda à educação sanitária, nos moldes das 

premissas de Harold Lasswell (RODRIGES TEIXEIRA apud NATANSOHN, 2004). 

Na década seguinte, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado por 

Getúlio Vargas e mais conhecido pelas funções coercitivas que desempenhou, abriria 

amplas possibilidades ao unir os meios de comunicação a outras áreas do Estado 

“para uma ação contínua e permanente de inculcação seja política seja sanitária” 

(NATANSOHN, 2004, p.39). O DIP, assim, gerou campanhas a partir das novas 

percepções higienistas que associavam a conduta individual ao desenvolvimento de 

doenças que perduram até hoje como demonstramos no capítulo Saúde na 

contemporaneidade.  

A partir dos anos 1960, já no periodo da Guerra Fria, os Estados Unidos 

promoveram a Aliança para o Progresso que visava ações tecnológicas e educativas 

para o desenvolvimento do setor agrícola, da saúde, reforma agrária, educação e 

outros setores. Nesse contexto, a comunicação social torna-se instrumento de grande 

utilidade não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Natansohn (2004) 

observa que a obra de Wilbur Schramm, Mass Media and National Development, 

passa a ser um apoio ao aparato estatal e empresarial americano para legitimar os 

preceitos liberais e anti-comunista junto aos países subdesenvolvidos: 

[Schramm entende] que o poder dos meios passa por complexas mediações 
e [introduz] inúmeras variáveis de intervenção entre os meios e os 
receptores: características psicológicas e relações sociais. Hábitos e 
costumes sobre o tratamento do corpo e da saúde, dos alimentos e do 
ambiente precisavam ser flexibilizados para poderem integrar-se ao projeto 
‘modernizador’ do Estado. O setor agrícola, junto ao de saúde e educação, 
foi o que mais investiu no desenvolvimento de formas de interação entre 
técnicos e populações, tanto para capacitação, quanto para transferência de 
tecnologias e execução de políticas agrícolas (FAUSTO NETO apud 
NATANSOHN, 2004, p.39). 
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Os meios de comunicação de massa serão os grandes aliados na difusão dessa 

ideologia. Natansohn (2004) lembra que, já na década de 1950, Francisco de Assis 

Chateaubriand, proprietário do maior império de comunicação do país à época, fez do 

Brasil o quarto país em todo o mundo e o primeiro da América Latina a possuir uma 

emissora de televisão. Na década seguinte, se deu a utilização da televisão como um 

instrumento de educação, em que o alvo principal, segundo Natansohn (2004), foram 

as mulheres e a sua educação doméstica e higienista. 

A abordagem instrumental que vincula a comunicação e a educação ao 
desenvolvimento da saúde foi tão forte que persiste até hoje em nomes de 
áreas e setores das estruturas organizativas estatais, tais como Educação 
para a Saúde ou Comunicação para a Saúde. (NATANSOHN, 2004, p.41 e 
42) 

Nos anos 1980, marcados pelo fim da ditadura militar e do milagre 

econômico, novas reflexões sobre saúde pública ganham força diante do acesso 

desigual aos bens de saúde e da alta concentração de renda. O novo perfil 

epidemiológico do Brasil mostra a importância da taxa de mortalidade por doenças 

crônico-degenerativas (câncer, diabetes) e por causas externas (acidentes e violência). 

A relação saúde e comunicação, por sua vez, também ganha novos contornos diante 

da perda da proeminência da visão biologicista e higienista da saúde pública que cede 

lugar para preocupações com estilo de vida – a irrupção da Aids também impulsionou 

um novo pensar em saúde e comunicação. Os micróbios, vilões da visão higienista, 

perdem força diante de um modo de vida em que as identidades sexuais, relações de 

poder e gênero são mais determinantes no perfil epidemiológico de um território 

(NATANSOHN, 2004, p.48).  

Aquela década marcaria o surgimento de programas sobre saúde na televisão 

brasileira cuja exibição se dá até hoje – se bem que, já nos anos 1970, programas de 

assuntos gerais também versavam sobre saúde. É o caso do Dercy de Verdade (1967-

1970), programa de sucesso na rede Globo, comandado por Dercy Gonçalves, em que 

se discutia assuntos do momento, incluindo os de saúde como a cura do câncer 

(RIBEIRO, SACRAMENTO e ROXO, 2010, p.111). Já o Globo Ciência se insere no 

conjunto de programas que versavam edições inteiras ao tema saúde. E, antes que o 

nome possa causar surpresa, vale lembrar que a veiculação de temas sobre saúde no 

Brasil está historicamente relacionada à divulgação científica. Vide, por exemplo, a 
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organização da mídia impressa cujas matérias sobre saúde são publicadas, em geral, 

em editorias de nome como Ciência e Saúde (Folha de São Paulo) 39. 

A cobertura jornalística de saúde pode ser vista como uma forma de 
jornalismo científico, ou seja, de divulgação aos públicos leigos de um 
conhecimento especializado. (FERRARETTO, 2006 p. 50) 

No ar desde 1984, o Globo Ciência foi o primeiro programa semanal regular 

de divulgação científica no Brasil e, no ano seguinte à sua criação, recebeu o Prêmio 

José Reis de Divulgação Científica, concedido pelo CNPq. Otávio Mendonça (1996) 

verificou que temas relacionados às ciências da saúde foram o segundo mais 

veiculados, nos primeiros dez anos do programa40. Coincidentemente, um ano após o 

artigo de Mendonça, uma enquete da rede britânica BBC, conhecida, entre outros 

aspectos, pelos programas de ciência que produz, indicava os três temas preferidos 

pela sua audiência: i) alimentos geneticamente modificados; ii) reprocessamento 

nuclear; iii) terapia genética. “Está evidente a preferência sobre as questões científico-

tecnológicas de maior impacto no cotidiano das pessoas”, observaram Monteiro e 

Brandão (2002, p.94) ao analisarem esta enquete. Dois temas (i e iii) estão 

diretamente ligados à saúde e medicina – e foram a estas temáticas que estes dois 

pesquisadores também chegaram ao fazerem uma análise de conteúdo de catálogos de 

1997-2001 do International Television Science Programme Festival, revelando as 

tendências das linhas editoriais das principais emissoras de televisão de todo o 

mundo. Esta tendência é ainda válida? Tudo indica que sim se tomarmos a sugestão 

de Bauer, citado por Clarke et al (2003), de que a presença constante da biomedicina 

no noticiário sobre ciência aponta para a medicalização do próprio noticiário e da 

sociedade em geral, como discutimos no capítulo Saúde na contemporaneidade. 

                                                             
39 Notícias sobre saúde podem ser publicadas em outras editorias como, por exemplo, caderno de 
cultura ou equivalente se envolver celebridade. Nos últimos anos, foram criados cadernos especiais 
sobre saúde e estilo de vida como Equilíbrio (Folha de São Paulo, reduzido recentemene) ou Viver 
Bem (Estado de Minas) 
40 Atualmente, o Globo Ciência é exibido no Canal Futura, na TV Globo, na Globo Internacional e na TV Brasil 
(RJ).  
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3.2.1 Dos programas para as séries 

Tem se tornado cada vez mais evidente, desde o início do século XXI, que 

programas sobre saúde na televisão se alicerçam em aconselhamentos (CASTELLA-

NO, 2012), ou melhor, no surto do aconselhamento (BAUMAN, 1998), distanciando-

se do viés de divulgação científica. O tom do discurso é predominantemente de dicas 

para que o indivíduo possa cuidar da sua própria saúde. Há canais de TV dedicados 

(quase que exclusivamente) ao assunto, como o Discovery Home & Health e o Canal 

Saúde (FioCruz), uma emissora de televisão do SUS. Há também programas como 

Estilo e Saúde (Record News), Opção Saúde e Ser Saudável (TV Brasil), Bem Estar 

(TV Globo), além de quadros, por exemplo, no Hoje em Dia (Record) e no Fantástico 

(TV Globo).  

Por outro lado, observa-se também que o tom científico não foi totalmente 

abandonado: há sempre pelo menos um especialista da área da saúde e medicina – 

fisioterapeuta, nutricionista, médico – fazendo parte do programa seja como 

entrevistado ou, até mesmo, como repórter. Os especialistas tornam-se figuras 

importantes para um governo a distância nas sociedades liberais avançadas, como 

afirma Nikolas Rose (1993), assunto que discutiremos adiante. Nessa parte do 

trabalho, queremos exemplificar a presença de especialistas em saúde com o 

programa Fantástico, da Rede Globo cujos quadros de saúde são bastante estudados 

(MEDEIROS e MASSARANI, 2011; CHAGAS et al 2013; MEDEIROS, 2013). Em 

abril de 2011, o preparador físico Márcio Atalla tornou-se o principal especialista em 

saúde do reality show Medida Certa, um quadro do Fantástico, que terminou por 

alçar esse profissional à fama nessa área.41 Na primeira série, que durou de abril a 

junho daquele ano, o apresentador Zeca Camargo e a repórter Renata Ceribelli, ambos 

do Fantástico na época, foram os protagonistas dos 13 episódios cujos discursos 

promoviam um emagrecimento que levaria à melhor saúde e qualidade de vida 

(FERREIRA, 2014; BEZERRA, 2012). Tendo Atalla como condutor das atividades 

físicas, os jornalistas mostraram detalhes íntimos de sua vida – sua casa e almoços em 

família, exercícios na academia, exames médicos com índices de hemoglobina, 

                                                             
41 Atalla ficou famoso no quadro Medida Certa, segundo o uol. No final de 2015, ele era o especialista 
da CBN na área. http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2015/07/16/marcio-atalla-do-
medida-certa-da-5-dicas-para-malhar-no-trabalho.htm. Acesso em: 29 nov 2015. 
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colesterol etc. “As imagens extracorporais (como as células) são molduras que 

agenciam o sentido de que o Medida Certa utiliza de métodos científicos avançados 

para alcançar os seus resultados” (FERREIRA, 2014, p. 59). Os aplicativos para 

emagrecer do Medida Certa na versão iOS e Android – lançados em outubro de 2011 

e que se renovaram, até onde pudemos acompanhar, em maio de 2015 – exemplificam 

o sucesso da empreitada e podem dar pistas de como outros programas da Globo, 

como o Bem Estar objeto dessa pesquisa, aderiram às técnicas de realities shows 

como veremos adiante. 

Outro aspecto do Fantástico que nos interessa é que desde a sua criação, em 

1973, ele aborda novidades científicas e nos últimos anos passou a contar, entre seus 

colaboradores, com o médico oncologista e imunologista Drauzio Varela que, na 

figura de repórter, tem feito constantemente matérias sobre saúde. Estaria ele apenas 

recodificando a linguagem científica com o objetivo de tornar o conteúdo acessível a 

uma vasta audiência, como define Wilson Bueno quando trata da difusão do 

conhecimento científico? Ou ele empresta sua reputação e credibilidade como médico 

ao Fantástico, gerando maior credibilidade como pressupõe Gomes (2011) ao tratar 

da maneira de um programa se endereçar a sua audiência? É provável que ambas as 

perguntas sirvam de guia para análise de diversos programas sobre saúde na 

contemporaneidade. No século XXI, muda-se a postura e atitude do especialista 

médico na televisão, mas é fato que sua presença está incorporada às notícias sobre 

saúde desde o início dessa mídia, ganhando proeminência na década de 1970: 

Consolida-se a partir dos anos 70 uma concepção tecnocrática do saber 
médico, baseado num saber médico ‘superior’ e portanto autoritário em 
relação a quem ‘não sabe’; um enfoque cientificista, que nega outro saber 
que não seja o ‘científico’ e se mostra como saber politicamente neutro; 
uma tendência medicalizante, pois cada vez mais áreas da vida caem sob o 
controle da medicina, com a consequente reprodução ampliada das 
relações de poder que ela veicula”. (NATANSOHN, 2004. aspas do 
original). 

Se a reverência à autoridade médica era certa, e era reproduzida pelos 

programas televisivos que enalteciam o herói médico até os anos 1990, no século XXI 

essa questão gera polêmica. Tem se verificado, desde os anos 2000, um declínio nos 

retratos positivos dos médicos nos dramas televisivos, segundo Chrory-Assad e 

Tamborini citados por Weaver et al (2014). Seale (2002) concorda que o status do 

médico-herói já não é garantido na mídia, mas ele acredita que uma possível ameaça 
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ao prestígio médico está muito longe de acontecer e que são mais frequentes as 

representações de médicos como tendo (quase) poderes mágicos.  

Os seriados médicos podem exemplificar isso e, como produtos midiáticos, 

não devemos perder de vista que podem revelar sintomas importantes sobre um 

determinado contexto político, histórico e social. Que o diga o protagonista Dr 

Gregory House, da série House, M.D., exibida pela Fox Network entre 2004 e 2012 e, 

na televisão aberta no Brasil, pela Record. Ele lidera uma equipe médica que a cada 

episódio tenta diagnosticar uma doença misteriosa nos pacientes. Dr House, no 

entanto, não segue procedimentos médicos tradicionais, não obedece à política do 

hospital. Ele confia na sua inteligência e na sua habilidade em resolver problemas. 

“Analisando a série de maneira ampla, as super habilidades de House fariam dele o 

superherói de que todos precisamos”, afirma Mike DuBose (2010, p.34), que defende 

que a série não é sobre procedimentos médicos, mas, sim, um programa de 

superherói.  

Bem antes de Dr House, outras séries fizeram sucesso. Na década de 1950, 

quando a confiança no progresso científico era frequentemente associada à medicina 

(o que, em parte, até hoje se verifica), séries norte-americanas como Dr Kildare e Ben 

Casey despontaram. “As histórias abordavam doenças agudas ao invés de crônicas 

para que fosse possível um final dramático, envolvendo situação de morte ou vida 

com a intervenção médica levando a uma eventual recuperação” (SEALE, 2002, p. 

145)42.  

Nos anos 1970, Medical Center ocupou o espaço dos programas médicos na 

televisão. Mas foi na década de 1990 que duas séries norte-americanas marcaram 

época: Chicago Hope, exibida entre 1996 e 2000, e ER (Emergency-Room Doctors), 

que foi ao ar entre 1994 e 2009. Esta última até hoje é transmitida por canais a cabo, e 

entre 1995 e 1997 foi exibida pela TV Globo, com o nome de Plantão Médico43. O 

sucesso no Brasil também foi marcante. Quando a Globo substituiu a série pelo 

                                                             
42 Tradução nossa para: Storylines commonly involved acute rather than chronic illness, so that a 
dramatic closure could be reached, typically involving a life/death situation with medical intervention 
causing eventual recovery.  
43 Também foi transmitida pelo SBT, nos anos 2000. 
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programa Você Decide, fãs criaram o blog Alô Rede Globo queremos Plantão Médico 

de novo, numa época em que a internet ainda era novidade.  

Por ter acumulado prêmios e recordes de audiência, ER tornou-se referência 

para roteiristas e produtores de televisão. Um de seus produtores-executivos, David 

Zabel, deu a aula inaugural da segunda edição do NetLabTV, em novembro de 2014, 

em São Paulo, em um curso dirigido a roteiristas e aspirantes a escritores de televisão. 

Na ocasião, ele discorreu sobre os feitos da série e o repórter Daniel Castro registrou: 

[Emergency Room] ensinou os norte-americanos a comer melhor porque 
as pessoas seguiam as dicas que os médicos bonitões da série davam a seus 
pacientes. Zabel diz ter recebido dezenas de cartas e e-mails de 
telespectadores que passaram a cuidar da alimentação depois de assistirem 
ao drama de um cardiopata. ER também salvou vidas ao estimular exames 
preventivos. Uma mulher do Texas descobriu precocemente um tumor 
porque teve os mesmos sintomas do médico Mark Greene (Anthony 
Edwards), um dos protagonistas da produção, que morreu de câncer no 
cérebro, em uma das histórias mais emocionantes das 15 temporadas da 
série. (CASTRO, 2014) 

Na metade da década de 1990, pesquisas de audiência já indicavam que o 

público visualizava, com mais frequência, jovens médicas ao invés de médicos 

(PFAU apud SEALE, 2002). Não é de se estranhar que a série Mulher, exibida pela 

TV Globo durante 1998 e 1999, tivesse público cativo formado por homens, mulheres 

e adolescentes. Na esteira dos programas norte-americanos, a Globo criou essa série 

que tratava da vida das médicas Martha Correa Lopes (Eva Wilma) e Cristina 

Brandão (Patrícia Pilar) numa clínica privada do Rio de Janeiro. Sob a direção de 

Daniel Filho, a série dispunha – assim como as norte-americanas – da consultoria de 

um médico, o ginecologista Malcolm Montgomery, também autor do livro no qual a 

série era baseada. Eram maneiras de se garantir a correção dos aspectos científicos do 

programa. A crítica não economizava elogios ao tratamento dado a temas como 

aborto, estupro, Aids, violência doméstica, entre outros. 

Tratados de forma sutil e com uma linguagem simples, de fácil acesso a 
qualquer tipo de telespectador (...). Mulher é um programa de serviço, isto 
é, ele ensina como se prevenir contra a AIDS, a gravidez indesejada, as 
doenças venéreas etc., sem ser pouco atrativo como aquele insosso alerta 
contra o tabagismo (...) que vem logo após uma propaganda lindíssima de 
cigarro: “O Ministério de Saúde adverte, fumar faz mal a saúde”. Alguém 
realmente absorve a mensagem? Acho que não. E é neste ponto que reside 
o grande “saque” do programa de Daniel Filho. Mulher ensina, informa, e 
incrivelmente não enche a paciência do telespectador ao contrário provoca 
elogios até dos homens (e-net.com apud NATANSOHN, 2000, p. 48). 
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Ser educativo, como vimos, foi um atributo tanto da série ER (na palavra de 

um ex-produtor) quanto da série Mulher (na palavra de um crítico, em 1998). Mas já 

no final dos anos 1980, Simone Bortoliero (2001) identificou esta característica em 

programas sobre saúde da TV Cultura, em São Paulo. Ao analisar o diálogo entre 

jornalistas e especialistas da área da saúde na TV Cultura, Bortoliero (2001) afirma 

que o Programa de Saúde, veiculado entre 1987 e 1991, “buscou divulgar aspectos 

preventivos em saúde, orientou mudanças de hábitos quanto à higiene e alimentação, 

cuidados com o corpo e mente” (BORTOLIERO, 2001). O Programa de Saúde44 

vinculava-se ao departamento de ensino da emissora e não ao de jornalismo e sua 

tônica era a prevenção.  

No interior dos programas, apesar da saúde estar centrada num referencial 
científico – do especialista, do médico e do profissional de saúde – há 
também o saber do cidadão comum, retratado na segunda fase do 
Programa de Saúde, quando passa a ser veiculado como S A U D E. Nessa 
fase, temos depoimentos de familiares de portadores de vírus da Aids e de 
ex-usuários de drogas, como no programa Aids: perguntas e respostas. 
(BORTOLIERO, 2001) 

Bortoliero (2001) aponta outra característica desse programa: ele chamava 

para a ação. Os especialistas atribuíam às doenças, às vezes, causas endógenas 

(fatores genéticos, por exemplo). Mas na maioria das vezes, relacionava-as às causas 

exógenas, como meio ambiente, poluição, cigarro e alimentação. Embora a 

pesquisadora não tenha tratado do estilo de vida do indivíduo e da responsabilidade de 

cada um pela sua própria saúde, há indícios de que estes programas foram os 

precursores do que, na segunda década do século XXI, os programas sobre saúde na 

televisão têm insistido: todo indivíduo tem liberdade para escolher e deve, na 

prescrição da prevenção, optar por hábitos saudáveis para ter qualidade de vida. Isto é, 

a saúde é responsabilidade de cada indivíduo. Estaria o Bem Estar, objeto desse 

estudo, aprofundando o que Bortoliero (2001) havia identificado na TV Cultura, no 

final dos anos 1980 e início dos anos 1990?  

3.3 Bem Estar: informações úteis no cotidiano 

No mesmo dia em que estreou na Rede Globo, o programa ganhou uma 

resenha no portal Imprensa. Postada na tarde de 21 de fevereiro de 2011, o repórter 
                                                             
44 Bortoliero (2001) abordou também o Receita de Saúde e Saúde, todos da TV Cultura. 
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Fábio Maksymczwck escreveu que a Rede Globo fortalecia as manhãs com o 

jornalismo ao diminuir a programação infantil e privilegiar a transmissão ao vivo. Era 

mais um movimento para recuperar a audiência matinal que perdia para programas 

como o Fala Brasil e o Hoje em Dia, da Record. “A estreia mostrou logo de cara uma 

boa proposta”, elogiou ele. Para o repórter não havia dúvidas quanto ao gênero do 

programa que nascia – seria o de jornalismo de serviço. Apresentado por dois 

jornalistas, eles teriam, de acordo com Maksymczwck, de se entrosar melhor. Mariana 

Ferrão havia se mostrado serena; Fernando Rocha, com a voz postada em estilo 

radiofônico, teria que trabalhar mais o seu lado natural. Para Maksymczwck, no 

entanto, o desafio maior era outro: como manter diariamente o interesse por temas de 

saúde sem cair na mesmice das abordagens que envolvem esse assunto? 

Meses depois, uma reportagem do jornal Zero Hora ajudava a contextualizar o 

período em que o programa surgiu, apontando para duas características do Bem Estar: 

valer-se de consultorias médicas e mesclar o formato de reality show45 à programação 

jornalística.  

A propagação de hábitos saudáveis deixou de ser pauta limitada a series 
especiais para transbordar pelas grades de programação na forma de reality 
shows e consultorias médicas, nos mais variados turnos e em todos os tipos 
de canais. Dos educativos aos comerciais, na TV aberta ou por assinatura, 
falar de saúde é uma aposta das emissoras (SEIBT, 2012).  

Exibido por volta das 10 h (nos últimos anos, às 10:15h da manhã), o Bem 

Estar ainda mantinha os mesmos apresentadores até abril de 2016 e, em cinco anos de 

existência, a única substituição foi a de Mariana Ferrão durante suas duas gestações. 

Diariamente, os jornalistas dividem o cenário com dois profissionais de saúde que 

variam segundo a temática da edição. Antecedido pelo longevo Mais Você, programa 

exibido nas manhãs da Globo desde 1999, e sucedido pelo Encontro, estrelado pela 

jornalista-celebridade Fátima Bernardes desde 2012, o Bem Estar tem taxas de 

audiência medianas para a faixa horária, variando entre 5 e 7 pontos. Podemos 

exemplificar com números do primeiro semestre de 2015: o Bem Estar foi líder de 

audiência em 12 de janeiro, alcançando 7,5 pontos. Já em 16 de julho, perdeu para o 

                                                             
45 Esse termo será explicado adiante. 
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SBT no mesmo horário, pois conquistou 5,5 pontos de média contra 7,2 do 

concorrente46.  

Quando nos referirmos aos programas de saúde na televisão, o Bem Estar 

enfrenta outro tipo de concorrência. Dois meses depois da sua estreia, surgiu o E aí, 

Doutor?, comandado pelo clínico geral Antonio Sproesser, durante a tarde, na 

Record. Na época, a repórter Adriana Prado, da revista Istoé, fez uma matéria 

afirmando que as duas maiores emissoras brasileiras investiam no assunto, à moda das 

tevês norte-americanas. “Nunca a mídia falou tanto sobre saúde”, escreveu ela47. 

Enquanto o Bem Estar se manteve nas manhãs da Globo, o E aí, Doutor? enfrentou 

mais dificuldades: deixou de ser diário, foi exibido como quadro de dois programas 

diferentes da Record até migrar para o canal fechado da emissora em que é exibido 

semanalmente com o nome Você e o doutor. A oferta, de fato, é grande, principal-

mente se levarmos em conta os programas que, embora não tenham saúde como tema 

principal, tratam sobre ela esporadicamente como é o caso do Fantástico (TV Globo). 

As tevês públicas também investem na área. Opção Saúde e Ser saudável, por 

exemplo, são veiculados pela TV Brasil que devido à sua característica de multipro-

gramação, disponibiliza diariamente o conteúdo do Canal Saúde, do SUS, que 

também pode ser assistido em território nacional via parabólica ou pela web TV. 

Acrescentamos a essa lista um canal fechado quase que totalmente dedicado ao 

assunto: o Discovery Home & Health, como já mencionamos nesse trabalho. 

Se focarmos no Bem Estar e no Você e o Doutor podemos dizer que tem se 

tornado cada vez mais evidente que programas sobre saúde na televisão propõem 

certa informalidade e interatividade e se alicerçam em aconselhamentos (BAUMAN, 

1998; CASTELLANO, 2012). Restringindo nossas lentes sobre o Bem Estar, nos 

deparamos com recursos gráficos que introduzem leveza ao texto, vinhetas 

descontraídas que dão ar de atualidade ao programa, dicas dadas pelos especialistas e 

reforçadas pelos jornalistas-apresentadores, além de reportagens gravadas e ao vivo, 

em clara valorização de técnicas jornalísticas.  

                                                             
46 http://otvfoco.com.br. Acesso em 30 julho 2015. 
47 http://istoe.com.br/142652_SAUDE+CAMPEA+DE+AUDIENCIA/. Acesso: 18/12/2016 
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No começo dessa pesquisa, recorremos ao infotainment como uma maneira de 

iniciar nossos estudos em um movimento natural de uma pesquisadora que, ao se 

inspirar nos Estudos Culturais, tenta localizar o gênero do programa televisivo. 

Estamos cientes da discussão sobre gênero e compartilhamos a ideia de que ele é uma 

estratégia de comunicabilidade, na perspectiva de Jesús Martín-Barbero – gênero 

medeia as instâncias da lógica do sistema produtivo e da lógica dos usos e é um lugar 

privilegiado para observarmos as relações da comunicação, cultura e política 

(ROCHA e SILVEIRA, 2012). Por isso, inicialmente dirigimos o olhar para esse 

gênero em que as fronteiras entre informação e entretenimento se embaralham: 

infotainment é um termo usado de forma ampla cujo sentido de informação não se 

restringe às informações jornalísticas. Embora cause surpresa a muitos, a maneira 

híbrida de se veicular notícias e entretenimento não é nova. Stephen Stockwell (2004) 

remete à Benjamin Franklin, arquétipo do jornalista científico, liberal do século 

XVIII, ao considerá-lo como eventual pai do infotainment. Ele escrevia notícias em 

forma de poemas cantados e os vendia nas ruas de Boston (LEONARD apud 

STOCKWELL, 2004).  

Na televisão brasileira tampouco o infotainment é um fenômeno novo. O 

Fantástico, no ar desde 1973, tem quadros de humor que se misturam ao de 

jornalismo investigativo, dramaturgia, documentários, música, construindo sua 

relação comunicativa com os telespectadores por meio do entretenimento e da 

conversação social, segundo Itânia Gomes (2009). Para essa pesquisadora, a distinção 

entre informação e entretenimento está perdendo força como princípio organizador do 

campo midiático. Vera França (2009) corrobora ao afirmar que os aspectos lúdicos e 

de descontração são tão fortes e marcantes na televisão que não se restringem a 

gêneros como telenovelas, programas humorísticos, de auditório – considerados 

tipicamente na categoria entretenimento – para alcançar também os do campo da 

“informação” (aspas do original, p.34).  

O aspecto lúdico do Bem Estar parece estar mais relacionado aos momentos 

em que o explicar se sobressai no programa tanto assim que Amanda Miranda (2013) 

chamou de “metaforização lúdica” (aspas da autora) a linguagem e as imagens mais 

acessíveis empregadas com a finalidade de tornar o assunto mais próximo do universo 

do telespectador. Para fins metodológicos, Miranda (2013) classificou o Bem Estar 
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como informativo por considerar que suas principais ferramentas e técnicas são 

comuns ao telejornalismo, mas reconheceu que a caracterização do seu gênero ainda 

não era clara à época do seu artigo para a SBPJor. Tyciane Viana Vaz (2013), por sua 

vez, classificou o programa como representante do gênero jornalismo utilitário em 

artigo para a Intercom. Quer dizer, os programas tidos como tal prestam serviços à 

audiência, pois suas informações podem ter utilidade para a vida prática do 

telespectador. 

Concordamos com as características apontadas por ambas as autoras – o 

aspecto informal e lúdico, as técnicas jornalistas, as informações úteis para o dia a dia 

– mas nenhuma delas mencionou os quadros de transformação (makeover show) ou de 

game shows e outros formatos presentes no Bem Estar. O uso dessas técnicas desde a 

estreia do programa fez com que nos voltássemos para os programas televisivos de 

estilo de vida para compreender melhor a hibridização do Bem Estar.  

3.3.1 A influência dos programas televisivos de estilo de vida  

Como afirmamos anteriormente, nossa intenção não é proceder a um estudo de 

gênero na presente pesquisa, mas os desdobramentos dos trabalhos fizeram com que 

tentássemos localizar o gênero do Bem Estar em virtude da importância que essa 

identificação desempenha na construção das estratégias de comunicabilidade adotadas 

pelo programa. Há quadros do Bem Estar que são no formato show de transformação 

e o exemplo mais corriqueiro são os de perda de peso. Outros se inspiram em games 

shows e ambos constituem exemplos da influência da TV-realidade48, como veremos 

mais adiante. São evidentes também marcas jornalísticas no programa, como já 

mencionamos. Esta busca por uma identificação genérica partiu da proposta de Jason 

Mittell (2001) que considera gênero como categoria cultural cuja definição deve levar 

em consideração, além do texto, as diversas práticas discursivas sobre o produtos. Tal 

proposta conduziu nosso olhar para as páginas oficiais do Bem Estar na internet. Para 

Mittel (2001, p.9) os discursos institucionais sobre o produto são uma importante 

fonte de categorização genérica.  

                                                             
48 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 frotneiriço entre 
informação e entretenimento; documentário e drama (HILL, 2005, p.2). 
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A Rede Globo, em sua página Memória Globo, classifica o Bem Estar na 

categoria Telejornais e programas e, no endereço eletrônico globoplay.com.br, os 

vídeos do Bem Estar são encontrados na aba jornalismo. Nessas páginas institucio-

nais, a emissora valoriza os elementos jornalísticos ao descrever os apresentadores 

como jornalistas e ao enfatizar a expertise da equipe de consultores médicos que é 

formada por profissionais de reconhecida reputação entre os seus pares, ou seja, o 

programa conta com fontes especializadas gabaritadas, assunto que será aprofundado 

na análise. Soma-se a isso o fato de levar ao ar muitas vezes temáticas sintonizadas 

com a atualidade em clara ligação com critérios de noticiabilidade. Por outro lado, a 

emissora também chama a atenção para os quadros de makeover show (show de trans-

formação) desenvolvidos pelo Bem Estar sem se importar se isso desfiguraria ou não 

a tipificação do Bem Estar como programa telejornalístico. 

Na certa, estamos diante da hibridização que tanto caracteriza os programas 

televisivos. Mittell (2001, p. 7) se referiu a ela, valorizando as práticas da audiência: 

“A mistura de gêneros é um processo cultural ordenada pelo pessoal da indústria 

[televisiva], muitas vezes em resposta a práticas da audiência.”49 Misturar elementos 

de makeover show ou de game show a aspectos jornalísticos torna-se, assim, uma 

estratégia de comunicabilidade do Bem Estar para com os seus telespectadores.  

As temáticas de estilo de vida têm ganhado cada vez mais espaço nos jornais, 

rádio, televisão, anúncios publicitários, web e outros meios e, entre eles, a televisão é 

o mais pesquisado graças a investigadores da área de estudos culturais (HANUSCH e 

HANITZSCH, 2013). Os conteúdos de 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. Eles não se restringem à televisão e aí 

reside a primeira dificuldade em definir mídia de estilo de vida, segundo David Bell e 

Joanne Hollows (2005): é preciso incluir os produtos midiáticos centrados em gosto e 

em estilo de vida veiculados nas mais diferentes meios. Outro problema é que os 

gêneros e formatos são diversos e às vezes é difícil saber onde termina, por exemplo, 

                                                             
49 The mixing of genres is a cultural process enacted by industrial personnel, often in response to 
audience viewing practices. 
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um programa de celebridade e um infommercial.50 “De fato, uma das principais, e 

mais observadas, características da mídia de estilo de vida é a sua proliferação e 

intensa hibridização, como também uma crescente flexão e mistura de gênero”. 

(BELL e HOLLOWS, 2005, p. 9).51 

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

podem ser descritos como um subgênero do TV-realidade (reality TV). Outro termo 

comumente empregado é makeover show (programa de transformação) que, diante da 

crescente importância da cultura do makeover (JONES apud RAISBOROUGH, 

2011), tem sido utilizado de maneira intercambiável com estilo de vida ou usado em 

conjunto (dupla) com esse, assim como fez Tania Lewis (2011) em estudo sobre 

globalização de estilo de vida, e Freire Filho (2009) ao analisar a colaboração da TV-

realidade para a redefinição da dicotomia público/privado. 

De acordo com Raisborough (2011):  

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.52 (RAISBOROUGH, 2011, p.7) 

De maneira abrangente, podemos considerar, de acordo com Bell e Hollows 

(2005), que as mídias de estilo de vida produzem uma prática social e cultural 

significativa, mediante a qual circulam valores que influenciam a formação das 

identidades individuais e coletivas na cultura de consumo contemporânea. São 

programas, artigos de jornais e revistas, livros, vídeos que contribuem para a 

produção, reformulação ou dissolução de identificações sociais e culturais.  

                                                             
50 Os nomes também são muitos. Bell e Hollows exemplificam na p.10: popular factual programming 
ou documentary as diversion (Corner), ordinary television (Bonner). 
51 Tradução nossa para:: In fact, one of the key, and most remarked upon, features of lifestyle media is 
its intense proliferation and hybridization, as well as increasing genre bending and blending. 
52 Tradução nossa para: This term speaks to a range of formats that not only present the ordinary for an 
audience’s delight or horror, but whose primary task is with its transformation, betterment and 
management. 
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3.3.1.1 Aconselhamento 

A exibição de programas televisivos oferecendo conselhos não é novidade. No 

Brasil, na década de 1980, tínhamos o TV Mulher, da Globo, ou o Programa de 

Saúde, da TV Cultura, ambos exibidos pelas manhãs. Na Grã-Bretanha, são famosos 

os programas para aqueles que têm como hobby cuidar do jardim ou ainda os 

programas com dicas de “como fazer” determinados trabalhos geralmente voltados 

para casa. Este país é o berço do primeiro programa makeover de sucesso em horário 

nobre, o Changing Rooms, transmitido pela BBC, em 1996, e depois exportado para 

inúmeros países. É daí que advém a fama britânica de programas de transformação 

relacionados ao domínio doméstico (jardins, finanças, educação dos filhos), enquanto 

aos Estados Unidos coube a notabilidade pelos programas de transformação 

relacionados ao corpo, tendo Extreme Makeover (exibido em 2002 pela ABC) como 

um dos mais conhecidos (LEWIS, 2011).  

Segundo Tania Lewis (2012), esta forma antiga de aconselhar na televisão está 

ligada às revistas femininas, aos talk shows e também à cultura dos manuais de 

etiqueta que orientavam as mulheres. Nos últimos anos, no entanto, Lewis (2012) 

observou o que ela chamou de algo como uma revolução de estilo de vida, com os 

programas passando a ser veiculados no horário nobre da TV em países como os 

Estados Unidos, Grã Bretanha e Austrália expandindo sua audiência e incluindo o 

público masculino. É possível exemplificar o mesmo também no Brasil: o Esquadrão 

da Moda, cuja versão original é o da BBC What not to wear, é veiculado por volta das 

21h, no SBT, aos sábados. A diferença, porém, é que no Brasil já estamos falando dos 

anos 2000 e Lewis (2012) refere-se ao que se passou nos anos 1990s na televisão 

desses países e que se verifica até os dias de hoje.  

Charlotte Brunsdon et al (2001), que nomeou estes programas de 

entretenimento factual53 em um estudo desenvolvido pelo Midlands Television 

Research Group (MTRG), é referenciada com frequência pelos estudiosos dos 

programas televisivos de estilo de vida. O MTRG discutiu as mudanças na 

programação da televisão britânica no horário entre 20 e 21h, nos anos 1990, em meio 

a críticas diversas advindas de pesquisadores, críticos jornalísticos e da audiência de 

                                                             
53 Tradução nossa para: Factual entertainment 
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que a programação da BBC havia se tornado emburrecedora e o horário nobre, um 

‘muro de lazer’54. Sem perder o foco na ‘televisão que temos’ (e não na que 

gostaríamos de ter) e nos problemas surgidos com o entretenimento factual, o grupo 

de pesquisa de Midlands apontou mudanças positivas na programação.  

Naquela década, escreveram as pesquisadoras, observou-se um aumento de 

programas tidos como entretenimento factual e uma diminuição de documentários 

analíticos, comédias e variedades. Isto é, de maneira geral, a programação do horário 

nobre passou de hard news, em que se privilegiava o interesse público, para uma 

programação de assuntos mais amenos (soft news)55, de domínio privado, pessoal e 

cotidiano – claramente associada à programação diurna e a assuntos femininos. Esta 

mudança poderia ser vista como uma resposta à crise de audiência que a BBC passava 

no início dos anos 1990 e também à pressão para se tornar mais competitiva 

(JOHNSON, 2001).  

Rachel Mosely (2001), uma das pesquisadoras do MTRG e coautora da 

pesquisa de Brunsdon et al (2001), aborda a transformação da esfera pública, tema 

caro ao sistema público de televisão britânica. Ela reconhece que a hibridização de 

gêneros televisivos baseados em histórias de vida pode indicar, na tradição 

habermasiana, um sinal de declínio da esfera pública, que passa a ser, de certa forma, 

privatizada. Ao mesmo tempo, Mosely (2001) contrapõe que o que estava em jogo era 

algo mais complexo: a democratização do discurso da BBC, que no caso estudado 

tornou-se mais inclusiva ao ter, entre os participantes desses programas no horário 

nobre, novas representações de gênero (gays, lésbicas, homens fazendo supermercado 

etc), além de diferentes sotaques da língua inglesa.  

Mosely (2001) foi adiante ao apontar características positivas ante 

observações de uma jornalista do jornal inglês Guardian de como seria possível a este 

formato de programa informar e educar sua audiência por meio do entretenimento. A 

pesquisadora argumenta que um programa sobre culinária, por exemplo, pode também 

ensinar como ter uma alimentação mais saudável e não apenas encorajar o consumo 

de alimentos, de equipamentos para cozinha ou de produtos culinários. As mudanças 

                                                             
54 Tradução nossa para ‘wall of leisure’  
55 Hard news: noticiário de fatos relevantes, densos e complexos; soft news: informações mais leves e 
amenas, como os features. (RABAÇA, BARBOSA, 2001, p. 360) 



 
Capítulo 3 – Saúde na Televisão 

 91 

no horário nobre da televisão britânica, acrescenta ela, não foram caracterizadas por 

uma simples mudança de hard news para soft news ou do endereçamento da audiência 

de cidadã para consumidora – os programas de estilo de vida embaralham esta 

distinção, abordando o público como cidadão-consumidor que “ pode, em uma escala 

pequena, local, aprender a fazer mudanças, fazer a diferença, melhorar o pessoal para 

o bem nacional.” (MOSELY, 2001, p. 34).56 O aspecto didático dos programas de 

outrora continua nos contemporâneos, mas há diferenças: os novos programas 

oferecem o balanço entre instrução e espetáculo articulado mais claramente pelos 

close ups que, mais intensos, revelam o perfil melodramático das produções 

(BRUNSDON et al 2001).  

Lewis (2012) aponta as mudanças na indústria televisiva no mundo inteiro 

como um contexto importante para o aparecimento dos programas televisivos de 

estilo de vida. A desregulamentação do mercado de televisão nos anos 1980 e 1990, 

em que um sistema de multicanais emergiu, fez com que as emissoras disputassem 

fatias da audiência, que passou a dispor de uma abundância de programas oferecidos 

pelos canais abertos e a cabo. Os programas de estilo de vida, produzidos com pessoas 

comuns, com certa improvisação e relativamente baratos podem ser vistos como uma 

resposta a este novo cenário – que incluiu também a globalização de produtos. Big 

Brother, What not to wear57 são exemplos de formatos vendidos em todo o mundo. 

No entanto, somente as razões econômicas da indústria televisiva não 

explicam a proliferação dos programas de estilo de vida. Vista na contemporaneidade 

como fenômeno global, a mídia de estilo de vida, que vem se intensificando desde os 

anos 1980, é normalmente relacionada ao surgimento da cultura de consumo. Mas há 

outros desenvolvimentos socioculturais que também influenciaram o seu 

aparecimento e, em especial, ‘a estilização da vida’ social contemporânea, como 

pontua Moseley (2001). O termo estilo de vida é usado amplamente, em diferentes 

contextos, como discutimos no capítulo anterior. 

                                                             
56 Tradução nossa para:: …citizens can, on a small, local scale, learn to make changes, make a 
difference, improve the personal for the national good. 
57 Este programa, junto com 10 Years Younger, está entre os mais exportados pelo Reino Unido que, 
em 2008, era o líder global nas exportações desses formatos (Raisborough, 2011, p.6). 



EMBOAVA, Marialice Nogueira. O autocuidado nas telas do Bem Estar: o risco em saúde e o 
diálogo do programa com a sua audiência. Tese. PPGCOM/UFMG, Belo Horizonte, 2017 

 92 

Nesta parte do trabalho, interessa-nos relacionar estilo de vida à identidade 

que, como apontou Anthony Giddens (2002), tornou-se um projeto em que nos 

debruçamos em um trabalho sem fim para refinar nosso entendimento sobre quem 

somos. Nas sociedades tradicionais, as questões identitárias estavam dadas, baseadas 

nas tradições. Num universo social pós-tradicional, estilo de vida enfatiza a escolha, a 

mudança, a reflexividade e contribui na constituição da identidade.  

Em From ways of life to life style, David Chaney (2001) argumenta que 

conceitos tradicionais de cultura – como a de que é um conjunto de crenças e 

expectativas normativas, compartilhadas com uma comunidade relativamente estável 

– deram lugar a novas formas sociais e, entre as mais importantes, está a de estilos de 

vida construída a partir de um repertório simbólico oferecido pela cultura 

contemporânea. Repertório é um conjunto de práticas reunidas pelo indivíduo a partir 

de imagens e símbolos disponíveis na sociedade de massa mediada e por meio das 

quais ele simbolicamente representa a identidade e a diferença (CHANEY, 2001). 

Este pesquisador defende ainda que estilos de vida são também sensibilidades 

imbuídas de sentido ético, moral e estético – estilos de vida são modos 

comportamentais reativos ou respostas funcionais à modernidade. 

Lisa Taylor (2002) utiliza os conceitos de Chaney (2001) para defender que os 

programas de estilo de vida ajudam a audiência a lidar com as mudanças sociais 

advindas da transição entre a cultura tradicional – em que os valores eram mais 

permanentes – e as novas formas sociais, que deixam muitos indivíduos inseguros. 

Baseada nas ideias de Chaney (2001), Taylor (2002) afirma que estilos de vida 

oferecem um conjunto de expectativas que atuam como uma forma de controle 

ordenado diante de mudanças no emprego; nas concepções de família; nas relações de 

gênero; no desenvolvimento da sociedade de massa e na crescente secularização. 

Vistos desta maneira, estilos de vida têm papel inestimável para as 
pessoas em sociedades pós-industriais: eles agem como recursos de 
estabilidade ou como mecanismos de enfrentamento que ajudam as 
pessoas a gerir o seu próprio relacionamento com a mudança social. 
Estilos de vida atuam como potenciais mecanismos estabilizadores 
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porque eles entram no ritmo e prática da vida diária58 (TAYLOR, 
2002, p. 482). 

Assim, Taylor (2002) acredita que programas televisivos de estilo de vida têm 

valor educacional para o cidadão. Eles podem também oferecer uma oportunidade 

para moldar estratégias de estilo de vida, dentro do contexto das rotinas diárias, de 

maneira que o indivíduo possa lidar melhor com as mudanças sociais.  

3.3.1.2 Indivíduo empreendedor de si  

Analisar os programas de estilo de vida sob o viés da cultura de consumo 

significa, entre outros aspectos, atentar -se para o indíviduo enquanto sujeito em busca 

da sua autoidentidade. Já se utilizarmos a matriz foucaultiana para tal análise, 

verificaremos o indivíduo tratado como um empreendedor de si mesmo. Diversos 

pesquisadores da área da saúde que construíram seus argumentos mirando os 

conceitos do filósofo Michel Foucault apontaram para as práticas de privatização da 

responsabilidade pelo cuidado de si como uma das características do projeto 

neoliberal (CARDOSO, 2012; CARVALHO, 2010; NASCIMENTO, 2014).  

Em Better Living through reality TV, Ouellette e Hay (2008) baseiam-se em 

Michel Foucault e seus seguidores para examinar diversos programas da TV-realidade 

exibidos nos Estados Unidos – muitos deles originados na Grã-Bretanha – e sugerem 

que esses programas são racionalidades neoliberais que enfatizam o governo a 

distância (BINKLEY, 2007; OUELLETTE e HAY, 2008) “São técnicas práticas e 

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

com os recursos disponíveis” (OUELLETTE e HAY, 2008, p.2)59. Para esses autores, 

programa de estilo de vida é um desses recursos disponíveis.  

Ouellette e Hay (2008) podem ter pontos em comum com Taylor (2002): os 

programas de estilo de vida tornaram-se uma fonte para o cidadão lidar com as 

mudanças sociais. Os primeiros pesquisadores, no entanto, examinam o fenômeno sob 
                                                             
58 Tradução nossa para:: Seen in this way, lifestyles serve an invaluable role for people in postindustrial 
societies: they act as resources of stability or coping mechanisms which help people to manage their 
own relationship to social change. Lifestyles potentially act as stabilizing mechanisms because they 
hook into the rhythms and practices of everyday life. 
59 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.  
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a perspectiva de que as orientações e tutoriais dos programas de estilo são 

racionalidades neoliberais que enfatizam o autoempoderamento por meio da 

autogovernança e do autoempreendedorismo.  

 Ao alinhar o telespectador com fornecimento múltiplo de técnicas para 
moldar e guiar a si mesmos e suas associações privadas com os outros, 
reality TV se tornou a tecnologia por excelência da cidadania "neo" liberal 
ou avançada (OUELLETTE e HAY, 2008, p.4).60 

Uma das características dos programas televisivos de estilo de vida – termo 

usado aqui em alternância com TV-realidade devido à flexibilidade com que Ouellette 

e Hay (2008) o empregam – é a exibição de pessoas comuns que são bem-vindas nas 

telas de TV, fato que poucos anos atrás talvez estivesse descartado. Elas se tornam 

estudos de caso, matéria-prima para debate, ponto de identificação e/ou de conflito. 

Elas também são orientadas e isso pode advir em forma de conselho, demonstrações 

realizadas passo a passo, mecanismos de suporte emocional e sugestões aplicáveis 

para o dia a dia – suspense, humor, emoção e muito entretenimento podem temperar 

essas orientações. 

A televisão, segundo estes autores, investe-se da função de ajudar os mais 

necessitados que, em geral, pleiteiam tal auxílio seguindo as regras dos programas – a 

produção decide quem merece a ajuda de acordo com critérios que se adequam ao 

show. Quem não conhece programas brasileiros em que um especialista visita a casa 

de um telespectador necessitado e, depois, promove reformas gratuitamente que são 

exibidas na televisão com suspense e muita emoção? Ouellette e Hay (2008) 

classificam esse tipo de programa como filantrópicos e o exemplo interessa para 

ilustrar que a tese dos pesquisadores é que, na reforma do sistema de bem-estar norte-

americano, que levou a ausência do Estado em algumas áreas, a televisão mobiliza e 

coordena recursos privados para remediar as dificuldades dos mais carentes. 

A televisão possui nos programas de intervenção, outra categoria usada por 

Ouellette e Hay (2008), treinadores profissionais, motivadores e especialistas em 

estilo de vida que diagnosticam problemas e transformam os necessitados em 

cidadãos funcionais, oferecendo tecnologias de autoajuda e do empreendedorismo do 
                                                             
60 Tradução nossa para: by aligning tv viewers with proliferating supply of techniques for shaping and 
guiding themselves and their private associations with others, reality TV has become the quintessential 
technology of advanced our "neo" liberal citizenship. 
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tipo ‘faça você mesmo’, avançando na estratégia liberal de governar a distância, como 

veremos adiante. Para transformar a aparência e a atratividade de homens e mulheres 

em capital na economia neoliberal, os programas de makeover aconselham os 

indivíduos para a moda como uma importante tarefa para se manter no mercado, 

justificando e avançando na perspectiva da obsessão cultural pela juventude, 

aparência e o próprio eu. E nos programas de autodefesa do cidadão, a última 

categoria proposta por Ouellette e Hay (2008), a televisão se posiciona como uma 

importante fonte para o indivíduo avaliar e gerenciar riscos desde finanças, saúde até 

a segurança da casa.  

Os programas da TV-realidade, segundo esses pesquisadores, contribuem para 

a ideia do telespectador empreendedor de si mesmo. Para eles, o que unifica a 

diversidade dos programas da TV-realidade é sua preocupação em produzir cidadãos 

que não são apenas capazes, mas também gratos em aprender como aumentar sua 

capacidade de se autogovernar por meio das esferas privadas do estilo de vida, 

domesticidade e consumo (OUELLETTTE e HAY, 2008, p.12). Vale notar nesse 

ponto do trabalho que Ouellette e Hay (2008) incluem o consumo ao lado das 

racionalidades neoliberais, assim como fez Maureen Ryan (2015) para quem o sujeito 

autogerenciado da televisão é interpelado mutuamente pelas forças interligadas do 

cidadão neoliberal e da estética orientada para o consumo.  

Mas é Sam Binkley (2007) quem faz a defesa mais veemente da complementa-

ridade entre as duas abordagens: para esse pesquisador, ambas estão relacionadas ao 

modo com que as pessoas vivem suas práticas diárias, e à maneira com que tais 

práticas ajudam-nas a moldar um sentido duradouro de si mesmo ou de identidade 

pessoal. Enquanto o projeto de identidade sob a perspectiva de estilo de vida mediado 

é configurado por meio de práticas essencialmente estéticas, derivadas de uma cultura 

de sedução de imagens e sensações, o polo complementar a essa prática decorre de 

terapeutas, conselheiros que incutem estilos de vida como técnicas racionais e, assim, 

projetam uma nova forma de subjetividade e poder social (BINKLEY, 2007, p.117). 

Para esse autor é importante considerar as maneiras em que a sedução de estilos de 

vida dos consumidores e as exortações de racionalidade governamental ocorrem 

simultaneamente nas vidas das pessoas comuns. 
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…as diferenças aparentes na abordagem teórica podem e devem ser 
superadas se os pesquisadores quiserem acompanhar a mudança social 
contemporânea, na qual as distinções entre os estilos de vida dos 
consumidores e as racionalidades de funções estatais estão cada vez mais 
corroídas. (BINKLEY, 2007, p. 113)61 

A visada de Binkley (2007) joga insights na análise do nosso objeto de estudo 

e abre caminho para voltar-nos para jornalismo de estilo de vida – assunto derivado 

dos programas televisivos de estilo de vida e que, em 2012, foi tema de um número 

especial do periódico Journalism Practice. 

3.3.1.3 Do jornalismo de estilo de vida ao telejornalismo de estilo de vida 

Nesta seção, apresentamos uma revisão bibliográfica de pesquisas que já 

trilharam o caminho em que a necessidade de ampliar o foco do jornalismo, e incluir o 

de estilo de vida, é defendida devido à crescente influência desta área nos modos de 

vida dos indivíduos. Este movimento é necessário porque, para levarmos a análise 

proposta adiante, consideramos importante tão somente procurar identificar o gênero 

do programa sem necessariamente empreender uma análise de gênero. Essas pesqui-

sas têm limitações, reconhecemos, pois focam na análise do texto. Ainda assim, 

consideramos relevantes para apoiar a identificação do Bem Estar como subgênero do 

telejornalismo, isto é, como telejornalismo de estilo de vida.  

Segundo Folker Hanusch (2012), a área jornalismo de estilo de vida não tem 

sido acompanhada por estudos acadêmicos na mesma proporção do seu crescimento 

na mídia. Até agora, o que tem sido mais pesquisado, de acordo com Hanusch e 

Hanitzsch (2013), são as subáreas como jornalismo de moda, de viagem, gastro-

nômico ou estratégias jornalísticas que compõem os programas televisivos de estilo 

de vida. Seria o Bem Estar o oposto? Ou seja, um programa jornalístico que inclui 

estratégias de programas televisivos de estilo de vida?  

A despeito das críticas contra o termo jornalismo de estilo de vida – vindas 

sobretudo daqueles profissionais envolvidos com hard news para quem não vale a 

pena associar jornalismo a estilo de vida, mas também presente entre os acadêmicos – 

                                                             
61 Tradução nossa para: seeming differences in their theoretical approach can and should be overcome 
if researchers are to keep up with contemporary social change, in which distinctions between consumer 
lifestyles and the rationalities of state functions are increasingly eroded. 
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Hanusch (2012) insiste na necessidade de estudos na área devido a proeminência que 

jornalismo de estilo de vida possui nas produções e consumo da mídia no século XXI. 

Esse investigador cita algumas pesquisas de acadêmicos dos estudos culturais que, 

pela linha adotada, geralmente aceitam estudar o jornalismo que está mais a margem 

das correntes principais. John Hartley, citado por Hanusch (2012), argumenta que o 

lado mais ameno (softer) da mídia, como jornalismo de estilo de vida ou jornalismo 

de consumo, pode ter impacto benéfico sobre a audiência que pode estar cansada dos 

formatos mais tradicionais. Os novos desenhos “são práticas que estendem o alcance 

da mídia, que ensinam à audiência o prazer de ficar antenado, que populariza 

conhecimento” (HARTLEY apud HANUSCH, 2012, p.4).62 Dessa forma, ele defende 

que esse jornalismo tem potencial para contribuir com a esfera pública de maneira 

diferente da do jornalismo tradicional.  

O estudo de Elfriede Fursich (2012), publicado também no número especial do 

Journalism Practice, defende que jornalismo de estilo de vida pode funcionar como 

apelo e advertência, lidando com o papel cívico eventual de vigilância e proteção do 

consumidor. É importante ressaltar que Fursich (2012) demonstra, ao investigar as 

subáreas de viagem e música, que esse tipo de jornalismo tem a possibilidade de 

desempenhar relevância pública e possui também potencial democrático. Ela, todavia, 

ressalta que esse pode não ser o caso em todos os tipos de jornalismo de estilo de 

vida. De qualquer maneira, negligenciar esse tipo de jornalismo é ignorar as 

mudanças na área, segundo Fursich (2012). 

As críticas ao jornalismo de estilo de vida se concentram principalmente no 

argumento de que ele é antiético ao interesse público e à noção de vigilância e 

fiscalização do jornalismo pelo fato de ser mais orientado para o mercado. Poderia 

haver aqui um paralelismo com o que se passou com jornalismo esportivo, 

considerado por muito tempo (ou ainda considerado) como algo menor na área?63 

Hanusch (2012) argumenta que as definições de jornalismo muito normativas não dão 

espaço para estudos da área que não fazem parte da corrente principal e ele se volta, 

então, para definições mais abrangentes de jornalismo que possam incluir áreas 

                                                             
62 Tradução nossa para: the ones who extend the reach of media, who teach audiences the pleasures of 
staying tuned, who popularize knowledge 
63 Sobre este assunto, há o número especial de Estudos em Mídia e Jornalismo 11 (1), 2014 
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marginalizadas. Basear-se em fatos e fatos verdadeiros são aspectos definidores do 

jornalismo para Hanusch (2012) que menciona Hartley e Fursich e Kavoori para 

alicerçar tal argumento. Ele adere ao trabalho de Brian McNair, dos estudos culturais, 

cuja definição de jornalismo é mais inclusiva: 

 [jornalismo é] uma narração do mundo real existente apropriado 
pelo jornalista e processado de acordo com os requisitos específicos 
do meio jornalístico através do qual será divulgado para alguns 
segmentos da opinião pública (McNAIR et al apud HANUSCH, 
2012, p. 3)64. 

Esta definição abrangente do jornalismo oferece aos pesquisadores uma 

interpretação mais aberta da grande variedade de tipos de jornalismo, segundo 

Hanusch (2012), que acredita que o jornalismo se emancipou das funções de fiscalizar 

e vigiar diante do fato de que praticamente todas as mídias já incorporaram a 

cobertura de temas sobre estilo de vida. Isto é, as práticas jornalisticas basilares 

convivem, na sociedade contemporânea, com outras mais orientadas para a audiência.  

Em artigo mais recente, Hanusch e Hanitzsch (2013, p.945) enumeram três 

desenvolvimentos sociais relacionados à crescente importância do estilo de vida e o 

consequente aumento do seu conteúdo na mídia. O primeiro deles é a individualização 

que pode ser analisada por três dimensões relatadas por Beck (2011): i) o afastamento 

de formas sociais e compromissos historicamente determinados; ii) perda da estabili-

dade ou da segurança tradicional em relação ao conhecimento prático, fé e normas 

diretivas; iii) um novo tipo de compromisso social que se sobrepõe a formas sociais 

tradicionais. As instituições sociais tradicionais deixam de oferecer orientações 

normativas coletivas e, com isso, os indivíduos devem ser seletivos para gerir a si 

próprio e o cotidiano. Estes são confrontados com uma variedade de opções e têm 

flexibilidade para escolhê-las. Nesse contexto, individualização tem uma consequên-

cia importante para a articulação da identidade – essa passa de ‘dada’ a tarefa a ser 

construída, em um exercício individual. 

Para Hanusch e Hanitzsch (2013), outro processo que contribuiu para o 

aumento da cobertura jornalística de estilo de vida foi a mudança de valor social 

                                                             
64 Tradução nossa para:: as an account of the existing real world as appropriated by the journalist and 
processed in accordance with the particular requirements of journalistic medium through which it will 
be disseminated to some section of the public. 



 
Capítulo 3 – Saúde na Televisão 

 99 

verificada sobretudo nas sociedades pós-industriais, mais ricas e prósperas. Nelas, o 

indivíduo mira em valores que expressem sua identidade (INGLEHART apud 

HANUSCH e HANITZSCH, 2013) e também nos valores emancipatórios que passam 

a ser reivindicados em um crescente nas sociedades contemporâneas como liberdade 

de escolha e igualdade de oportunidades, prioridades para liberdade de estilo de vida, 

igualdade de gênero e autonomia pessoal. (INGLEHART e WELZEL apud 

HANUSCH e HANITZSCH, 2013).  

A midiatização é o terceiro fator que, na opinião de Hanusch e Hanitzsch 

(2013), tem papel relevante para que a mídia aborde cada vez mais temas ligados a 

estilo de vida. “[ Midiatização] é o processo em que a sociedade em um grau cada vez 

mais elevado é submetida, ou torna-se dependente, da mídia e da sua lógica”. 

(HJARVARD apud HANUSCH e HANITZSCH, 2013, p. 946). Para Antônio Fausto 

Neto (2012, p.300), a midiatização é o contexto “no qual o funcionamento das 

instituições e de suas práticas são diretamente afetadas pela presença dos meios e de 

suas lógicas e operações”. Enquanto Fausto Neto (2012), em seu artigo sobre 

midiatização da enfermidade de Lula processada pelo campo politico (Instituto 

Lula65), aponta para enfraquecimento da mediação feita pelo ambiente jornalístico, 

Hanusch e Hanitzsch (2013) preferem enfatizar a dependência que a sociedade tem da 

mídia e que, nas sociedades midiatizadas, o trabalho de identidade e de expressão dos 

estilos de vida é quase impensável sem a mídia – é ela que dá forma ao estilo de vida 

do indivíduo por meio da cobertura midiática, por meio da publicidade e por meio de 

outros conteúdos, além de também fornecer a plataforma para que o próprio indivíduo 

expresse o seu estilo de vida nas redes sociais.  

Como em um processo de afetação mútua, ao mesmo tempo em que essas 

mudanças ocorrem na sociedade, a mídia também muda sua ênfase. O foco no estilo 

de vida, no domínio privado, nas informações que ajudem a audiência a administrar a 

própria vida se expande e passa a conviver (para alguns a invadir) com o noticiário 

com ênfase nos assuntos de interesse público.66 No artigo de 2013, publicado no 

                                                             
65 A divulgação da raspagem do cabelo e bigode de Lula antecipando efeitos da quimioterapia em 
decorrência do cancer na garganta. 
66 A agência Reuters, conhecida pelas matérias ligadas à hard news, criou sua seção de estilo de vida, 
em 2006, para atender a demanda de seus clientes mundiais por entretenimento, lazer, estilo de vida, 
alimentação, música, arte e saúde. (BROOK,2006). 
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Media, Culture & Society, Hanusch e Hanitzsch entrevistaram 89 jornalistas que 

trabalhavam na Austrália e na Alemanha. Eles identificaram cinco dimensões do 

papel dos jornalistas que coexistem nas redações dos dois países: i) oferecer 

entretenimento e relaxamento; ii) serviço, conselhos e ‘notícias que você pode usar’67; 

iii) orientação para a vida diária; iv) inspiração e atitude positiva para a vida e v) 

exemplos de estilo de vida desejado.  

Embora os jornalistas entrevistados ofereçam um produto diferente dos que 

trabalham com jornalismo econômico ou político, por exemplo, eles se veem 

firmemente como jornalistas que estão comprometidos com alguns preceitos básicos 

do jornalismo. Hanusch e Hanitzsch (2013) argumentam que é isso que distingue 

jornalismo de estilo de vida de programas mais amplos sobre estilo de vida: os 

profissionais são treinados como jornalistas e têm experiência em jornalismo 

noticioso.  

 Mas jornalismo de estilo de vida ainda é pouco estudado e os pesquisadores 

que se enveredam pela área não hesitam dizer quão difícil é defini-lo. O próprio 

termo, estilo de vida, possui vários usos. Tratamos sobre este conceito no capítulo 

Saúde na contemporaneidade e já retornamos a ele no presente capítulo, quando 

abordamos programas televisivos de estilo de vida. Nesta parte do trabalho, 

ressaltamos sua amplitude já que tanto pode estar relacionado ao que um indivíduo 

veste, filmes que assiste como também ao que come ou aos exercícios físicos que 

(não) faz.  

Nete Kristensen e Unni From (2012), no volume temático de Journalism 

Practice já mencionado, estudaram o embaralhamento entre as fronteiras do 

jornalismo cultural e jornalismo de estilo de vida na sociedade dinamarquesa desde o 

século passado até a primeira década deste. Não sem antes expressar a complexidade 

de uma definição, as pesquisadoras sintetizaram jornalismo de estilo de vida como 

relacionado sempre à soft news; o tema, à esfera privada e, quanto ao ‘tempo’, será 

uma matéria fria (KRISTENSEN e FROM, 2012). Outro componente definidor do 

jornalismo de estilo de vida é que ele oferece ‘notícias que você pode usar’, isto é, 

está relacionado ao jornalismo de serviço (EIDE e KNIGHT, 1999) e às vezes é até 

                                                             
67 Tradução nossa para: “news you can use”. 
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difícil distingui-los (HANUSCH, 2012). O jornalismo de serviço apareceu na 

imprensa do mundo industrializado ocidental a partir da segunda metade do século 

XX – são informações, conselhos e ajuda que programas jornalísticos ou cobertura 

noticiosa fornecem para ajudar o indivíduo em seus problemas cotidianos.  

Para Hanusch e Hanitzsch (2013), “jornalismo de estilo de vida refere-se à 

cobertura jornalística de valores e práticas expressivas que ajudam a criar e a 

significar uma identidade específica dentro do âmbito do consumo e do dia a dia” 

(HANUSCH e HANITZSCH, 2013, p. 947) 68.  

É claro que esse conceito gera implicações epistemológicas e éticas para a 

prática jornalística que escapam do escopo desse trabalho. E como dizem os ferrenhos 

opositores, talvez não valha a pena associar jornalismo a esse termo. Se já temos 

conceitos como jornalismo utilitário (VAZ, 2009) ‘notícias que você pode usar 

((EIDE and KNIGHT, 1999), infotainment (STOWELL, 2004; GOMES, 2009; 

FRANÇA, 2009) estaríamos, então, tentando criar um novo termo para algo que já foi 

suficientemente estudado?  

Sabemos que as especificidades dos problemas contemporâneos demandam 

análises próprias e, sabemos também, que há continuidades entre as questões atuais e 

as antecessoras. E foi o artigo de Roel Puijk (2012) sobre o programa de saúde Puls, 

da televisão pública norueguesa (NRK) em que ele faz um balanço de mais de 10 anos 

do programa, que nos inspirou a também considerar o Bem Estar como jornalismo de 

estilo de vida. O estreito relacionamento com o mercado como uma das características 

do jornalismo de estilo de vida, segundo os autores mencionados, fazia-nos relutar em 

adotar tal nomenclatura. Não por desacreditarmos que esse relacionamento esteja 

ausente no Bem Estar; pelo contrário, como mostraremos na análise. Mas sim pela 

possível naturalização que isso eventualmente acarretaria à área.  

No entanto, Puijk (2012) mostra que há ‘camadas’ no uso desse termo, assim 

também como Fursich (2012) ao mencionar que o potencial democrático desse tipo de 

jornalismo não se estende a todos os programas. Puijk (2012) afirma que as televisões 

públicas são cautelosas ao aderir a conceitos da TV-realidade evitando, 

                                                             
68 Tradução nossa para: lifeestyle journalism refers to the journalistic coverage of the expressive values 
and practices that help create and signify a specific identity within the realm of consumption and 
everyday life.  
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principalmente, quadros em que os participantes correm o risco de serem humilhados. 

Ele observa, no entanto, que há aspectos da TV-realidade que revigoram os programas 

– ele afirma que o Puls tem uma abordagem mais jornalística e mais séria que a 

maioria dos programas de estilo de vida, mas que no percurso da sua existência ele 

mudou e adotou elementos de reality show e de participação da audiência que 

renovaram as técnicas de reportagem.  

Essa revisão bibliográfica proporcionou-nos subsídios para considerarmos o 

Bem Estar, em um primeiro momento, como jornalismo de estilo de vida. Retomemos 

algumas funções desse gênero propostas por Hanusch e Hanitzsch (2013). Uma delas 

é fornecer serviços, conselhos e notícias que você pode usar. Sem a intenção de 

adiantarmos a análise do programa, afirmamos que os especialistas explicam, mas 

sobretudo dão conselhos; os jornalistas-apresentadores frisam dicas e se atentam para 

a sua aplicabilidade no cotidiano. O programa – que trabalha com temas relacionados 

a soft news – exibe regularmente notícias transmitidas da redação do G1 e, esporadi-

camente, outras de interesse geral transmitidas ao vivo diante de situações emergen-

ciais como crise da dengue, zika, enchentes etc. Outras funções explicitadas pelos 

pesquisadores são inspirar e oferecer exemplos de estilo de vida. Como veremos na 

análise, estilo de vida saudável é constantemente ilustrado por meio de reportagens 

que narram histórias inspiradoras e bem sucedidas. Há também séries que, se mostram 

dificuldades para perder o peso, por exemplo, exaltam ainda mais as dicas e exemplos 

para vencê-las.  

Uma outra função é prover entretenimento e relaxamento. A produção do 

programa aposta nessas características como afirmou o então diretor de produções da 

Globo Fernando Gueiros à página Memória Globo: “um dos conceitos é fazer com 

que o Bem Estar lembre um bate-papo descontraído”69. Ao empregar essas reflexões 

para pensar o Bem Estar, consideramos também o discurso dos apresentadores do 

programa verbalizado não somente nas transmissões ao vivo, mas também em 

matérias de jornais, site e revistas que repercutiram edições do programa (MITTELL, 

2001), como veremos na análise. Posicionando-se sempre como jornalistas, o que é 

imprescindível na categorização proposta por Hanusch e Hanitzsch (2013), Mariana 

                                                             
69http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-jornalisticos/bem-
estar/formato.htm. Acesso em: 10/01/2017 
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Ferrão e Fernando Rocha enfatizam frequentemente a missão de fornecer informações 

úteis aos telespectadores, de orientá-los com dados e demonstrações claras e, ao 

mesmo tempo, de maneira descontraída – características discutidas acima. Os 

jornalistas e os coapresentadores produzem conselhos, inspiração e atitude positiva 

em relação à saúde, disseminando estilos de vida desejados (HANUSCH e 

HANITZSCH, 2013). 

Se em um primeiro momento categorizamos o Bem Estar como jornalismo de 

estilo de vida, como mencionado, resolvemos depois aprofundá-la diante das especifi-

cidades do meio televisivo e considerá-lo gênero telejornalismo, subgênero telejornal-

lismo de estilo de vida. Além das características do programa já mencionadas, inspi-

rou-nos sua periodicidade diária, o que não acontece com Puls, que o pesquisador 

Puijk (2012) analisou e restringiu-o ao termo jornalismo.  

Voltemo-nos, na próxima seção, para o conceito de governamentalidade que, 

juntamente com as forças do consumo, interpelam o telespectador.  

3.4 Governamentalidade na televisão 

As teorias de governamentalidade oferecem uma maneira útil de conceituar o 

poder da televisão (OUELLETTE e HAY, 2008, p. 8). Criado por Michel Foucault no 

curso Segurança, Território e População, em 1978, no Collège de France, em Paris, 

este neologismo teve a aula em que foi criado publicada antes da morte do filósofo. 

Foucault (1991) relaciona a origem da governamentalidade ao século XVI quando 

surgiram na Europa os estados administrados segundo o princípio da regra legítima 

após o fim do feudalismo, mas seu domínio como estratégia de governo dos países 

ocidentais se dá a partir do século XVIII – época que marcaria a ênfase dos estados 

europeus modernos em considerar seus cidadãos em termos de população ou 

sociedade, um corpo social que necessitava de intervenção, administração e proteção 

para otimizar a riqueza, o bem-estar e a produtividade.  

Certas características populacionais como estimativa demográfica, estatísticas 

de fertilidade, de longevidade e mortalidade tornaram-se centrais para o projeto de 

uma tecnologia populacional. Na interpretação de Lupton (2013), o corpo tanto do 

indivíduo quanto da população passou a carregar múltiplas variáveis: não apenas se 
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está saudável ou doente; forte ou fraco. Mas também maior ou menor capacidade de 

treinamento, maior ou menor propensão para investimentos etc. 

Diferentemente de outras formas de governar, a governamentalidade não é 

uma forma coercitiva, punitiva para disciplinar o sujeito e manter a ordem. As formas 

de autoridade são mais dispersas e difusas como, por exemplo, discursos que 

promovem a busca por felicidade, saúde, autoaperfeiçoamento. Por meio da 

valorização da liberdade individual, o sujeito é instado a agir e se autovigiar. Ele 

exerce poder sobre ele mesmo e também vigia os outros. Este discurso difuso não 

surge apenas do Estado, mas também de outras instituições como a mídia.  

O neologismo governamentalidade refere-se a como o poder opera nas 

sociedades modernas: 

 [governamentalidade] é o conjunto formado pelas instituições, 
procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas, que permitem 
o exercício dessa forma muito específica, embora complexa, de poder e 
que tem como seu alvo a população; por forma principal de saber, a 
economia política e por instrumentos técnicos essenciais, os dispositivos 
de segurança (FOUCAULT, 1991, p.102)70 

Para Foucault (1991), o poder emana do conhecimento especializado ou do 

conhecimento e procedimentos associados a instituições sociais – opera em rede, 

distribuído através de esferas de autoridade que administram, por meio de conselhos 

específicos, habilidades, técnicas e tecnologias. Terminado o curso no College de 

France, em Paris, naquele ano de 1978, Foucault voltou-se para os trabalhos finais da 

sua produção da História da Sexualidade, mas continuou a organizar seminários sobre 

o tema governo em suas visitas a universidade dos Estados Unidos, sobretudo em 

Berkeley. Colin Gordon (1991, p.2) explica que no trabalho sobre 

governamentalidade, elaborado por vários colegas pesquisadores, Foucault propôs 

uma definição para o termo ‘governo’ em geral como ‘a condução da conduta’: “ou 

seja, uma atividade com o objetivo de formar, guiar ou afetar a conduta de alguma 

pessoa ou pessoas” (GORDON, 1991, p.2)71.  

                                                             
70 Tradução nossa para: The ensemble formed by the institutions, procedures, analyses and reflections, 
the calculations and tactics that allow the exercise of this very specific albeit complex form os power, 
which has as it target population. 
71 Tradução nossa para: that is to say, a form of activity aiming to shape, guide or affect the conduct of 
some person or persons 
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Sam Binkley (2007) afirma que, embora o conceito de governamentalidade 

tenha sido pouco notado pelos acadêmicos focaultianos por quase uma década, ele é 

um dos trabalhos mais influentes. O filósofo francês usou o conceito de 

governamentalidade para as maneiras em que os estados modernos produzem uma 

condição de autoconsciência nos sujeitos já que, alicerçados na liberdade e autonomia 

de seus cidadãos, os estados modernos governam sua população de formas 

particulares. Para Binkley (2007) os estudos atuais sobre governamentalidade revelam 

essas maneiras de se governar ao irem além dos domínios das estruturas do estado e 

passarem a considerar os diversos modos em que as racionalidades72 do governo são 

sugeridas de maneira sutil na vida diária: no domínio da política; da vida econômica; 

das responsabilidades familiares, por meio do discurso dos especialistas e autoridades, 

como veremos na seção Especialistas e liberalismo deste capítulo.  

 Para pensar uma grande variedade de estratégias e táticas e tecnologias para a 

conduta da conduta, foucaultianos como Nikolas Rose73 formaram em Londres, na 

década de 1990, um grupo chamado “História do Presente”. Rose, internacionalmente 

conhecido pela introdução do pensamento foucaultiano nos países anglo-saxões, 

segundo Sérgio Carvalho (ROSE, 2015, p. 647), é também particularmente utilizado 

quando se discute saúde na contemporaneidade. Como seus colegas, Rose et al (2006) 

usam governamentalidade como uma noção ampla que cerca programas múltiplos, 

teorias, estratégias, técnicas, cálculos e reflexões das autoridades diversas que 

procuram “conduzir a conduta” dos seres humanos para melhorar o bem-estar 

nacional e individual e conquistar o desejável estado de saudável, rico, feliz (ROSE, 

O’MALLEY, VALVERDE, 2006).  

Um dos princípios dessa analítica de poder sugerido por Rose et al (2006) é a 

rejeição ao governo como algo centralizado, assim como propôs Foucault74. Ao 

contrário, o poder é disperso e vem de uma multiplicidade de microlugares, 

originando uma rede ‘solta’ de diferentes atores como agências políticas, órgãos 

                                                             
72 Nikolas Rose (2016, p.652), em entrevista a Carvalho, diz que uma racionalidade política é 
governamental na medida em que ela pode se transformar a si ou aliar-se a um modo particular de 
intervir nas vidas individuais e coletivas com o objetivo de geri-las ou transformá-las. 
73 Rose (2015, p.650) trabalhou, nessa época, principalmente com Tom Osborne, Peter Miller, Andrew 
Barry. 
74 Poder e governo são usados de forma intercambiável 
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públicos, autoridades econômicas, judiciárias, médicas em consonância com 

aspirações e ambições de diferentes atores como empresas, grupos de pressão, 

famílias ou indivíduos.  

Outro princípio é a rejeição à antítese entre liberdade e poder. Rose et al 

(2006) seguem Foucault e afirmam que o poder trabalha por meio da liberdade e 

agiria através de práticas que tornam os sujeitos pessoas livres. O governo é mais 

efetivo quando indivíduos governam a si mesmos livremente. É um jeito de governar 

por meio de indivíduos responsáveis que cuidam de si, autônomos, pois essa é uma 

condição vital para o governo da conduta.  

Rose (2016) relembra o contexto em que seu trabalho sobre liberdade foi 

realizado. Nos anos 1980, liberdade foi um slogan da resistência (queda do Muro de 

Berlim, por exemplo) e também um elemento crucial nas estratégias de governo. O 

sentido de liberdade foi associado a atos de escolha. Sob o slogan da liberdade se 

governaria regulando os atos de escolha. Rose (2016) queria analisar a maneira como 

isso havia se dado:  

Os seres humanos são livres e deveriam ser libertados da dependência e 
das expectativas de que outros cuidariam de suas vidas; neles deveria ser 
incutida a capacidade para escolher, a crença de que suas vidas seriam, de 
uma forma ou de outra, o resultado desses atos de escolha. Atos de livre 
escolha tornaram-se cruciais em um mundo imaginado como um quase-
mercado (ROSE, 2016, p.802 ) 

Na mesma década de 1980, no Reino Unido e nos Estados Unidos, a 

concepção do ser humano como um sujeito da liberdade, da autonomia sofreu uma 

inflexão voltando-se para a ideia de que os seres humanos sempre lutaram para 

melhorar sua situação, seu estilo de vida, o bem-estar da sua família etc. Esse sujeito 

criativo, engenhoso, que leva sua vida como uma espécie de empresa fez com que 

Nikolas Rose (2013) descrevesse trabalhos sobre essa cultura empresarial, uma forma 

poderosa de pensar que atravessa várias práticas. Ela também depende de 

conhecimento especializado.  

3.4.1 Especialistas e liberalismo 

Nikolas Rose e Peter Miller (1992, p. 175) afirmam que governo é a matriz 

historicamente constituída no âmbito da qual se articulam sonhos, planos, estratégias, 
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manobras de autoridades que tentam moldar crenças e conduta dos outros na direção 

desejada e fazem isso agindo de acordo com sua vontade, suas circunstâncias ou seu 

ambiente. Os pesquisadores argumentam que central para essa possibilidade de 

formas modernas de governo são as associações formadas entre entidades constituídas 

como políticas e as práticas, projetos e planos daquelas autoridades – econômicas, 

legais, médicas, espirituais, técnicas – que tentam administrar a vida dos outros à luz 

de concepções do que é saudável, normal, virtuoso, eficiente e lucrativo.  

O conhecimento é central para essas atividades de governo e aqui não se 

restringe a ideias, mas conhecimento se refere ao conjunto de teorias, pessoas, 

projetos, experimentos, técnicas que se tornam componentes primordiais de um 

governo. Rose e Miller (1992, p. 175) afirmam que governar é um domínio da 

cognição, de cálculos, de experimentações e de avaliações e está intrinsecamente 

ligado às atividades dos especialistas cujo papel não é o de controle social, mas o de 

oferecer variadas técnicas de administração de aspectos diversos da conduta por meio 

de táticas de educação, persuasão, motivação e incentivo.  

Há inúmeras versões para o processo em que os especialistas se tornam 

importantes em nossa sociedade ao incorporarem características como neutralidade, 

autoridade e habilidades em uma figura sábia. Rose e Miller (1992, p. 187) 

relacionam o surgimento dos especialistas a uma possível solução para um problema 

que confrontava ideias liberais de governo: “Como seria possível conciliar o princípio 

de que o domínio do político deve ser cerceado com o reconhecimento de implicações 

políticas vitais de atividades formalmente privadas?”75 (MILLER e ROSE, 1992, p. 

187). O liberalismo tem o objetivo de assegurar autonomia para os indivíduos, 

colocando limites no exercício legítimo do poder pelo Estado. Ao mesmo tempo em 

que o liberalismo identifica um domínio privado fora da política cuja autonomia deve 

ser preservada, ele também indiretamente tenta regular esse domínio construindo 

alianças com as atividades de especialistas como economistas, administradores, 

psicólogos, que tentam transmitir suas preocupações com decisões de investimentos, 

educação de filhos, organização de empresas, dietas em uma linguagem que atribui a 

                                                             
75 Tradução nossa para: How might one reconcilie the principle that the domain of the political must be 
restricted, with the recognition of the vital political implications of formally private activities?  
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si mesmo poder de verdade, oferecendo técnicas que ensinem como administrar 

melhor, como ganhar mais, como educar crianças mais saudáveis e felizes etc.  

Outra interpretação para o surgimento dos especialistas remonta ao século 

XIX, quando o capitalismo industrial deu forma a populações de trabalhadores cujas 

relações com doenças, bebedeiras, vício etc deixaram a elite inquieta e levou o Estado 

a criar mais funções administrativas para aumentar a segurança da sua população 

(ROSE, 1993, p. 291). Começou-se, então, a tendência em governar em interesse da 

moralidade e da ordem e esse preceito ganhou influência, revisando o desejo liberal 

de restringir o governo em interesse da liberdade e da economia (ROSE, 1993, p. 

291). Esses problemas foram classificados como sociais e, por ter consequência para o 

bem-estar nacional, receberam atenção oficial.  

O desenvolvimento das especialidades e, consequentemente, dos profissionais 

para autorizá-la e administrá-la, criou uma maneira de moldar e guiar os seres 

humanos para melhores estratégias de autorregulação que não estavam ligadas aos 

poderes estatais oficiais. Profissionais de medicina, psiquiatria, assistentes sociais 

operaram (e operam) como tecnologias difusas de governo indireto tentando 

influenciar a conduta das pessoas e hábitos em diversas arenas especializadas 

incluindo saúde, higiene, moralidade, recreação, arranjos domésticos etc. As duas 

explicações apontam para a verdade reivindicada pelos especialistas: por meio dos 

poderes da verdade, eventos distantes e pessoas poderiam ser governados. A regra 

política não estabeleceria as normas da conduta individual, mas instalaria e 

empoderaria uma variedade de profissionais que agiriam como expertos nos 

dispositivos das regras sociais.  

Rose (1993, p.298) explica que essa forma de governo depende, entre outros, 

de dois aspectos. Um deles é a proliferação de pequenas instâncias regulatórias ao 

longo de um território e a sua multiplicação à medida que vivenciamos a experiência. 

O outro é a fusão entre as determinações dos especialistas e os próprios projetos de 

aprimoramento de vida dos indivíduos. Essa relação entre os cidadãos e os 

especialistas seria regulada por meio da escolha, isto é, o indivíduo é livre para 

escolher e deve escolher com responsabilidade. Assim, a vinculação entre especialis-

tas e cidadãos (clientes) vem de um dos eixos bem sucedidos do sistema de welfare 

state, típico das sociedades industrializadas ocidentais, que foi modificado ao longo 
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da segunda metade do século XX: o eixo do trabalho social, que agia sobre casos 

específicos problemáticos tidos como patológicos em relação às normas sociais76. 

Este eixo, o do trabalho social definido por Rose (1993, p.296) como meio de 

tutelagem da civilização, dá lugar para o conselheiro privado, para os manuais de 

autoajuda, para os serviços de linha telefônica que aconselham – são práticas pelas 

quais cada indivíduo liga-se às orientações dos expertos e o fazem como questão de 

sua própria liberdade.  

Em trabalho mais recente, Rose (2013, p.44) trata da expertise somática que 

tem seu correlato nos indivíduos somáticos, isto é, seres cuja individualidade está, 

pelo menos em parte, fundamentada na existência corporal. O indivíduo somático se 

expressa sobre si mesmo, julga e age na linguagem da biomedicina. Por outro lado, os 

expertos somáticos não são apenas os profissionais da medicina; mas há muito os 

médicos têm tido uma função que ultrapassa a doença e a cura. Basta lembrar que, no 

século XVIII, os médicos foram fundamentais nas reformas sanitárias, no 

gerenciamento dos cadáveres; no século XIX, foram determinantes no sistema de 

justiça criminal e, no século XX, na organização e administração da vida trabalhista. 

“A medicina, por assim dizer, tem sido central para o desenvolvimento das artes de 

governar; não somente as artes de governar os outros, mas também as artes de 

governar a si mesmos” (ROSE, 2013, p. 47).  

À medida que a busca pela saúde tem se tornado decisiva para tanto seres 

humanos nas democracias liberais avançadas, termo que Rose prefere à neoliberalis-

mo, as pessoas têm se ligado às sentenças das expertises médicas ou a outras 

alternativas paramédicas que partilham a mesma lógica. “Os médicos assumiram sua 

função como peritos do estilo de vida”. (ROSE, 2013, p.44). Nas sociedades liberais 

avançadas, a expertise é articulada de maneira diferente pelo aparatus do governo. 

Não se governa por meio da sociedade, mas por meio das escolhas reguladas dos 

cidadãos.  

                                                             
76 O outro eixo bem sucedido do wefare state, segundo Rose (1993), é o da segurança social, definido 
por esse pesquisador como uma tecnologia inclusiva de governo, pois coletiviza a administração dos 
perigos individuais e coletivos gerados pelo risco econômico aos trabalhadores assalariados e também 
pelo risco físico de indivíduos sujeitos à doença e lesão. Esse eixo deu lugar a uma espécie de 
privatização da administração do risco – chamado de prudencialismo, segundo Pat O’Malley citado por 
Rose (1993), em que os cidadãos adicionam como sua obrigação a necessidade de adotar relações 
pessoais prudentes e calculadas com o risco, como vimos no capitulo Saúde na contemporaneidade. 
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Para a engrenagem dos experts funcionar, o liberalismo espera que os 

indivíduos participem da sua própria governança e as ténicas de confissão e o 

conceito de tecnologia pastoral apontados por Foucault nos auxiliam a entender o 

processo (OUELLETTE e HAY, 2008). O pastor cuida das suas ovelhas governando 

as almas, cuidando de todas e de cada uma individualmente, assegurando-se de que 

estão se conduzindo para a salvação. Para Foucault (1995), o pastor designa uma 

forma muito específica de poder: 

1) é uma forma de poder cujo objetivo final é assegurar a salvação 
individual no outro mundo; 2) o poder pastoral não é apenas uma forma de 
poder que comanda; deve também estar preparado para se sacrificar pela 
vida e pela salvação do rebanho; 3) é uma forma de poder que não cuida 
apenas da comunidade como um todo, mas de cada indivíduo em 
particular, durante toda a sua vida; 4) finalmente, essa forma de poder não 
pode ser exercida sem o conhecimento da mente das pessoas, sem explorar 
suas almas, sem fazer-lhes reveler os seus segredos mais íntimos. Implica 
um saber da consciência e a capacidade de dirigi-la (FOUCAULT, 1995, 
p.237).  

Foucault (1995, p.238) explica que a modernização do poder pastoral 

assegurou a salvação não mais no outro mundo, mas neste. A palavra salvação, neste 

contexto, tem diversos significados: saúde, bem-estar (isto é, riqueza suficiente, 

padrão de vida), segurança, proteção contra acidentes. Cresceu também o número e os 

tipos de poderes pastorais oficiais, incluindo atores-não estatais. Foucault (1995, p. 

238) afirma que o poder se exerce por meio de empreendimentos privados, de 

filantropos, de maneira geral, e de instituições antigas como a família. Também é 

exercido por estruturas complexas como a medicina e, nesse caso, incluem tanto as 

iniciativas privadas (venda de serviço com base na economia de mercado) quanto 

também as instituições públicas (como os hospitais). Por fim, a modernização do 

poder pastoral levou ao desenvolvimento do conhecimento em torno de dois polos: 

um globalizador e quantitativo, ligado à população. O outro analítico, relacionado ao 

indivíduo.  

“O pastorado, em suas formas modernas, estendeu-se em grande parte 
através do saber, das instituições e das práticas médicas. Pode-se dizer que 
a medicina foi uma das grandes potencias hereditárias do 
pastorado”(FOUCAULT, 2008, p.263). 

As técnicas do cristianismo de confessar, por sua vez, tornaram-se central não 

apenas para a organização dos poderes religiosos, mas também os civis na medida que 
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o direito, a pedagogia, as relações pessoais e outros domínios também incluíram-na 

como técnica de produção da verdade. “A confissão passou a ser, no Ocidente, uma 

das técnicas mais altamente valorizadas para produzir a verdade”. (FOCAULT, 

1988b, p. 67). Enquanto essas técnicas faziam com que os indivíduos trabalhassem 

sua própria mortificação nesse mundo, o Estado liberal agiu no pastoralismo das 

instituições e atividades da sociedade civil para construir seu papel como provedor de 

bem-estar. As técnicas usadas para observar indivíduos, desenvolvidas pelo 

cristianismo, foram também úteis para a racionalidade de governo liberal. 

O governo liberal autoriza e se baseia em tecnologias constitutivas de si 
mesmo, nas reflexões técnicas e recursos por meio dos quais os indivíduos 
vigiam a si mesmos como sujeitos-cidadãos ‘livres’. (OUELLETE e HAY, 
2008, p. 11, aspas do original)77.  

Binkley (2007) argumenta que os indivíduos são cada vez mais instruídos para 

como agirem no trabalho, na família, entre os amigos, de forma a replicar as lógicas 

do mercado e se posicionarem como entidades do mercado que veem o mundo em 

termos de cálculos monetários, redução de risco e análises de custo-benefício. Por 

exemplo, os indivíduos devem encarar suas carreiras em termos de maximizar os 

lucros; encarar a vida em termos de seus benefícios experienciais e aqui se incluem 

não apenas os econômicos, mas também os benefícios psíquicos e sociais. Tais 

instruções, diz Binkley (2007, p. 119), são dadas por uma rede de especialistas e 

experts cuja função é governar os indivíduos ensinando-os a como governar a si 

próprios. “E mais importante, eles são encorajados a abordar todos esses desafios, 

como ‘empresas’ solitárias, e recusar quaisquer tradições coletivistas previamente 

fomentadas pelo Estado” (Binkley, 2007, p. 119, aspas do original)78. Baseando-se em 

Du Gay, Binkley (2007) afirma que a identidade dos indivíduos é formatada como a 

de um autoempreendedor que gere sua vida como se fossem projetos individualistas, 

autosuficientes, focados em maximizar as oportunidades.  

Sacramento (2016) corrobora com essa argumentação. O pesquisador afirma 

que o neoliberalismo reformulou a sociedade com base no modelo de empresas. E que 
                                                             
77 Tradução nossa para: …liberal government authorizes and relies upon the constitutive technologies 
of the self, the technical reflection and resources by which individuals watch over themselves as “free” 
citizen-subjects. 
78 Tradução nossa para: And most importantly, they are encouraged to approach these challenges 
allone, as solitary 'enterprises', and to refuse any collectivist traditions previously fostered by the state.  
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a vida dos indivíduos torna-se uma espécie de empresa múltipla – ou seja, não apenas 

uma – e permanente e, seguindo a remodelação da sociedade na forma econômica do 

mercado, tem-se um individualismo competitivo: quer dizer, em busca da 

autossuperação, o indivíduo compete consigo mesmo; e pela lógica concorrencial, ele 

compete com os outros. Os indivíduos passam a ser moldados em homo economicus, 

o que pode levá-los a cada vez mais prevenirem e evitarem riscos para conquistarem o 

bem-estar e o sucesso pessoal. “Ou seja, a governamentalidade neoliberal busca 

transformar indivíduos, fomentando capacidades e disposição de empreendedorismo e 

autorresponsabilização (SACRAMENTO, 2016)”.  

3.4.2 Televisão como tecnologia cultural 

Ouellette e Hay (2008) explicam que a proposta de pensar a televisão como 

uma analítica de governo oferece um exame dos alcances e limites do governo e 

também de como ele opera diferentemente por meio das esferas de atividade e 

socialidade. Uma analítica de governo considera as formas múltiplas em que os 

indivíduos e as populações são continuamente reinventadas como cidadãos ativos e 

responsáveis:  

É, nesse sentido, um processo de mapeamento de camadas e redes de 
governo que autorizam determinados tipos de comportamento e cidadania. 
Colocar a TV como analítica de governo enfatiza a televisão como um 
recurso para adquirir e coordenar as técnicas para gerenciar os vários 
aspectos da vida de um indivíduo. (OULLETTE e HAY, 2008, p.12, grifo 
do original)79 

Discutir a televisão da maneira como propõe esses autores é abrir alternativas 

ao modo de estudá-la seja como um sistema de representação, de produção de 

sentidos e convenções formais seja como uma prática econômica-política, entre tantas 

vertentes possíveis de analisá-la. Os pesquisadores se detém nos programas da TV-

realidade, mas estendemos suas considerações ao Bem Estar que, como explicitamos, 

tem influências de programas televisivos de estilo de vida, subgênero de TV-

realidade. 

                                                             
79 Tradução nossa para: It is, in this sense, a process of mapping the strata and networks of government 
that authorize particular kinds of behavior and citizenship. Placing TV in an analytic of government 
emphasizes television as a resource for acquiring and coordinating the techniques for managing the 
various aspects of one's life. 
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Para pensar a televisão como analítica de governo é necessário focar e identi-

ficar as racionalidades específicas e as aplicações técnicas que compõem a televisão e 

que são importantes de modo particular, de acordo com Ouellette e Hay (2008).  

Uma maneira [de identificar a racionalidade específica e as aplicações 
técnicas da televisão] 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 participação deles 
no cultivo de hábitos particulares, ética, comportamentos e habilidades. 
(OUELLETTE e HAY, 2008, p.13, aspas do original)80. 

A fim de analisar a televisão como tecnologia cultural81, Ouellette e Hay 

(2008) se valeram do desenvolvimento das expertises, já mencionadas nesse capítulo, 

pois fornecem maneiras de guiar os seres humanos em estratégias de autorregulação 

que não são atreladas aos poderes oficiais. Os autores justificam o uso do conceito da 

seguinte maneira: 

Nós usamos o termo ‘tecnologia cultural para sublinhar a extensão em que 
a cultura televisiva é um objeto de regulamentação, politicas e de 
programas destinados a fomentarem a cidadania e a sociedade civil e um 
instrumento para educar, aperfeiçoar, melhorar e moldar sujeitos 
(BENNET apud OUELLETTE e HAY, 2008, p. 14,).82  

Uma mídia popular atuar como tecnologia cultural no dia a dia não é novida-

de. As revistas, por exemplo, há muito promovem saúde, conceito de famílias nuclea-

res e outras agendas compartilhadas por governantes. No entanto, os programas de TV 

têm a vantagem, em relação a algumas mídias, da serialização e, muitas vezes, de exi-

bição diária, facilmente acessada no espaço privado do lar, pois em geral a TV ocupa 

uma posição central no ritmo diário de uma casa. Há outro aspecto que Ouellette e 

Hay (2008) salientam: é a intensidade com que programas televisivos têm adotado a 

gramática terapeutica da responsabilidade individual, do autoempoderamento e 

aplicado a uma grande gama de programas – desde limpeza da casa à obesidade de 

filhos. 
                                                             
80 Tradução nossa para: One way is as a cultural technology that, working outside "public powers", 
govermmentalizes by 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. 
81 Os modos práticos de um governo intervir são denominados tecnologias, por Rose (2016, p.652).  
82 Tradução nossa para:: We use the term " cultural technology" to underscore the extent to wich 
television culture is an object of regulation, policy and programs designed to nurture citizenship and 
civil society, and an instrument for educating, improving, and shaping subjects 
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Convém lembrar, como explica Nikolas Rose (apud OUELLETTE e HAY, 

2008, p.67), que as tecnologias culturais fazem parte das abordagens contemporâneas 

de governo precisamente por transmitir os objetivos particulares de governantes e 

autoridades em linhas gerais difusas sem conexão óbvia com o mundo oficial, leis 

formais ou procedimentos regulatórios. É o que Rose e outros focaultianos chamam 

de governmentalities – elas emergem de lugares diversos incluindo ciências sociais e 

humanas, corporações, indústrias culturais, setor público e a política.  

Pensar a televisão como tecnologia cultural implica em relacioná-la às artes e 

ciências da cultivação83 (OUELLETTE e HAY, 2008), apropriadas aqui como a arte 

de burilar costumes, atitudes. Os autores consideram que a televisão opera tanto como 

arte quanto ciência ou, utilizando outro termo, como techné, isto é, ela possui destreza 

com certas habilidades e aplicações presentes diariamente nas modulações de 

programas de TV-realidade sobre competição, demonstrações etc. Os autores 

exemplificam com o fato de a 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. Envolve também 

planejar para assegurar produtividade máxima para os objetivos que o indivíduo 

almeja. “Ao pensarmos a televisão como tecnologia cultural, nós estamos enfatizando 

a TV como uma fonte para adquirir e aplicar conhecimentos práticos e habilidades” 

(OULLETTE e HAY, 2008,p. 14)84. 

 Outra dimensão da televisão enquanto tecnologia cultural refere-se à 

autocultivação como um autoaperfeiçoamento sendo a ênfase dos autores no cuidado 

de si – este aspecto se sobressai quando se pensa em racionalidade política que 

valoriza o privado sobre o público, a autossuficiência sobre a dependência do Estado, 

a responsabilidade individual sobre a concepção coletiva de sociedade. Em geral, 

programas da TV-realidade dão orientações práticas, para uso diário, e o telespectador 

coloca-as em teste no cotidiano. A autocultivação é uma perspectiva frutífera, 

segundo Ouellette e Hay (2008, p.15), ao se considerar como a televisão se reinventa 

                                                             
83 Tradução nossa para: cultivation. Grifo do original 
84 Tradução nossa para: By thinking about TV as a cultural technology, we are emphasizing TV as a 
resource for acquiring and applying practical knowledges and skills. 
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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.  

Por último, voltamos a um ponto mencionado nessa seção: para governar a 

distância, o Estado aposta no exercício responsável da liberdade pelos indivíduos. E, 

em termos foucaultianos liberdade não é o oposto de controle, como mencionado. 

Liberdade é como um indivíduo controla a si próprio exercendo ‘corretamente’ a 

liberdade por meio de várias tecnologias e regras de autogovernança. Foucault 

(1988a) usou o termo tecnologias do self para descrever como a liberdade e a agência 

de um indivíduo são conquistas técnicas que envolvem vigilância e trabalho que o 

indivíduo deve fazer de maneira particular. Tecnologias do self são as práticas que os 

indivíduos, com a ajuda de outros ou por conta própria, realizam em si mesmos, no 

corpo, no pensamento, na conduta, no modo de ser para transformar a si mesmo e 

obter um certo estado de perfeição ou felicidade (FOUCAULT, 1988a). Dito de outra 

maneira, o neoliberalismo se esforça em assegurar que os indivíduos se auto-

aperfeiçoem e reúnam capital humano suficiente para se tornarem empreendedores de 

si. (HAMANN, 2012, p. 101).  

Segundo Ouellette e Hay (2008), os programas da TV-realidade contribuem 

para a ideia do telespectador empreendedor de si mesmo. De acordo com esses 

pesquisadores, o que unifica a diversidade dos programas da TV-realidade – e 

acrescentamos de programas híbridos como o Bem Estar – é sua preocupação em 

produzir cidadãos que não são apenas capazes, mas também gratos em aprender como 

aumentar sua capacidade de se autogovernar por meio das esferas privadas do estilo 

de vida, domesticidade e consumo. 

Antes de verificarmos como o Bem Estar orienta a conduta dos telespecta-

dores, explicaremos, no próximo capítulo, a metodologia a ser empregada para a 

análise do programa.  

No capítulo que se encerra, argumentamos que os programas sobre saúde na 

televisão brasileira até os anos 1990 estavam ligados ao jornalismo científico. Com o 

surgimento de novos formatos no Brasil nos anos 2000, os programas se voltaram 

mais para cotidiano da audiência. Em seu desenho, o Bem Estar sofre influências dos 

programas televisivos de estilo de vida e, por também empregar técnicas jornalísticas, 
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foi considerado por nós como um programa do subgênero telejornalismo de estilo de 

vida. A presença de especialistas da área da saúde, que frequentemente invocam 

novas descobertas, indica a continuidade científica dos programas atuais que, assim 

como seus antecessores, também fazem da última novidade em saúde uma das 

atrações que legitima o discurso dos especialistas – estes, na contemporaneidade, 

desfrutam de tamanha importância em nossa sociedade que se tornaram os peritos em 

estilo de vida capazes de orientar os telespectadores em quase todos os aspectos do 

seu cotidiano. Assim, eles contribuem para o governo a distância ou para a ‘conduta 

da conduta’ (governamentalidade) dos telespectadores cujo conceito foi desenvolvido 

por foucaultianos, como Nikolas Rose.  



 

4. MODOS DE ENDEREÇAMENTO: OS NORTEADORES DO PERCURSO 

Neste capítulo, apresentamos concepções necessárias para o delineamento 

metodológico do presente trabalho. Modos de endereçamento é o conceito 

instrumental para analisarmos como o discurso socialmente instituído do risco à saúde 

é transcodificado no diálogo proposto entre o programa Bem Estar e a sua audiência. 

Depois, discorremos sobre os operadores de análise e apresentamos os indicadores 

que usamos: mediadores, aspectos formais e temática. 

4.1 Televisão como forma cultural 

Nos últimos anos, tem crescido no Brasil o esforço de grupos de pesquisa 

dedicados à análise de produtos televisivos85. Em mais de 50 anos de existência, no 

entanto, a televisão tem sido investigada com frequência mais em abordagens 

macroeconômicas, históricas e sociais. Diversos autores, tanto no Brasil quanto no 

exterior (BUTLER 2010, MITTELL, 2010, MACHADO E VELEZ, 2007), apontam a 

pouca atenção dada efetivamente aos programas que a televisão produz: 

Por razões diversas, relacionadas com as estratégias das especialidades que 
buscaram entendê-la, a televisão produziu pouca reflexão analítica (pelo 
menos comparativamente, levando em consideração o que já se escreveu 
com relação a outros meios) sobre o modo como os seus produtos 
“comunicam” ou sobre como esses produtos “funcionam” tanto nas suas 
formas gerais relacionadas com formatos e gêneros, como nos detalhes 
mais íntimos que tornam cada programa um acontecimento singular 
(MACHADO e VÉLEZ, 2007, p.3).  

Este trabalho se insere no grupo daqueles que examinam os produtos 

televisivos, seu funcionamento e estratégias de comunicabilidade: é para o interior do 

Bem Estar que voltamos nosso esforço de análise. A pergunta desta pesquisa, em que 

indagamos de que forma o diálogo entre a audiência e o Bem Estar transcodifica o 

discurso instituído do risco na área da saúde, levou-nos a olhar para a cultura como 

primeiro passo para a investigação. Nesta abordagem, cultura refere-se ao conjunto de 

                                                             
85 Como exemplos há o Comunicação, Cultura em Televisualidades (UFMG) e Análise de 
telejornalismo (UFBA).  
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práticas e relações que tornam possíveis as interações que compõem o todo social, isto 

é, tudo o que constitui o modo de viver de uma sociedade: 

[...] há certa convergência prática entre (i) os sentidos antropológico e 
sociológico de cultura ‘como modo de vida global’ distinto, dentro do qual 
percebe-se, hoje, um ‘sistema de significações’ bem definido não só como 
essencial, mas como essencialmente envolvido em todas as formas de 
atividade social, e (ii) o sentido mais especializado, ainda que também 
mais comum, de cultura como ‘atividades artísticas e intelectuais’, embora 
estas, devido à ênfase em um sistema de significações geral, sejam agora 
definidas de maneira muito mais ampla, de modo a incluir não apenas as 
artes e as formas de produção intelectual tradicionais, mas também todas 
as ‘práticas significativas’ – desde a linguagem, passando pelas artes e 
filosofia, até o jornalismo, moda e publicidade – que agora constituem esse 
campo complexo e necessariamente extenso (WILLIAMS, 1992, p.13). 

Consideramos a televisão como uma forma cultural e reconhecemos que a 

construção de sentidos passa por uma estrutura socialmente compartilhada. 

Assentimos também que um programa televisivo pode ter novas configurações 

geradas por mudanças políticas, econômicas, sociais e tecnológicas por causa da sua 

contínua relação com a sociedade. Como afirma John Fiske (1987):  

Televisão como cultura é parte crucial das dinâmicas sociais pela qual a 
estrutura social se mantém em constante processo de produção e 
reprodução: significados, prazeres populares e sua circulação, portanto, 
constituem e são constituídos pela estrutura social” (Fiske, 1987, p. 1)86 

Fiske (1987) é um dos teóricos dos Estudos Culturais que nos inspira neste 

trabalho pelo apreço às qualidades formais de um programa televisivo e pela impor-

tância dada às relações intertextuais da televisão com outras mídias, com a conversa-

ção e com a própria televisão – estes são dois pontos cruciais abordados por ele ao 

tratar do estudo textual da televisão87. David Morley e Charlotte Brunsdon (1999) 

ajudam-nos a compreender modos de endereçamento estudados também, entre outros, 

por John Hartley (1982) e Elizabeth Ellsworth (2001) e apropriados no Brasil por 

Simone Rocha (2010) e Itania Gomes (2011). Esperamos, assim, entender os modos 

com que o  Bem Estar dialoga com seus telespectadores – o  programa, a nosso ver,  

exemplifica a natureza multifacetada e interdisciplinar da área mídia e saúde.  

                                                             
86 Tradução nossa para: Television-as-culture is a crucial part of the social dynamics by which the 
social structure maintains itself in a constant process of production and reproduction: meanings, 
popular pleasures, and their circulation are therefore part and parcel of this social structure. 
87 O terceiro ponto seria o estudo dos leitores situados socialmente e o processo de leitura. 
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Antes de adentrarmos em modos de endereçamento, lembramos que  a área 

dos Estudos Culturais também trouxe contribuições significativas para os estudiosos 

da sociologia médica, como aponta Clive Seale (2003),  considera que o surgimento 

dos Estudos Culturais como disciplina ajudou a entender o que é ser um indivíduo nas 

condições sociais pós-modernas. A mídia, sob influência dos Estudos Culturais, 

proporciona relatos pessoais em que gênero, classe ou raça são representados e são 

importantes para se entender assuntos de identidade que ajudarão os profissionais da 

saúde a terem uma visão menos reducionista dos pacientes e das suas doenças88. 

Professor de sociologia médica, Seale (2003) também apontou, em uma revisão 

qualitativa sobre mídia e saúde, que as pesquisas existentes na área tendem para a 

análise das representações sobre a saúde e, para entendê-las melhor, é preciso 

compreender também a audiência. E ela estará contemplada em nossa pesquisa como 

veremos a seguir. 

4.2 A origem de modos de endereçamento  

Na introdução do The Nationwide Television Studies (1999), em que Morley e 

Brunsdon reúnem os dois livros clássicos do final da década de 1970 (Everyday 

Television: ‘Nationwide’) e de 1980 (The ‘Nationwide’audience), os pesquisadores 

reconstroem o percurso da pesquisa contextualizando-a historicamente, esclarecendo 

o caminho que começou com a análise do programa Nationwide, da BBC, e 

desembocou em uma pesquisa de audiência. Eles afirmam que é importante deixar 

visível as marcas dos debates que formam a estrutura teórica que permeou este 

influente trabalho, gerado durante longo período, para deixar mais claro de onde a 

perspectiva usada se desenvolveu – veio de trabalhos das principais correntes da 

sociologia e utilizou também a teoria fílmica.  

Relacionados a este último, estão modos de endereçamento, conceito que nos 

interessa no presente trabalho. Nascido da análise fílmica vinculada à screen theory89, 

                                                             
88 A matriz dos estudos culturais tem sido empregada conjuntamente com conceitos de Michel Foucault 
em muitos trabalhos no Brasil na área de comunicação. Ainda assim, queremos lembrar aqui a frase de 
Stuart Hall (2009, p. 188): “Os estudos culturais são uma forma discursiva, no sentindo foucaultiano do 
termo”. Há também o trabalho The work of representation em que Hall (1997) trata, entre outros 
aspectos, do discurso segundo Foucault.  
89 Screen theory é uma teoria fílmica marxista, desenvolvida nos anos 1970, associada ao periódico 
britânico Screen.  
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o conceito tem sido usado, desde o final da década de 1980, para a interpretação da 

maneira como os programas televisivos constroem sua relação com os telespectador-

es. Para Morley e Brunsdon (1999), modos de endereçamento referem-se àquilo que é 

característico das formas e práticas comunicativas específicas de um programa, isto é, 

sua maneira de tentar estabelecer uma relação com seu telespectador. Modos de 

endereçamento ajudam a compreender a relação de interdependência entre emissores 

e receptores na construção de sentido do texto televisivo.  

Para migrar do cinema para a televisão, o conceito de modos de 

endereçamento foi atualizado e a contribuição de Ellsworth (2001) tem papel 

significativo nas pesquisas desenvolvidas no Brasil na área. Com pós-graduação em 

cinema e experiência como professora auxiliar de uma disciplina de introdução ao 

cinema, Ellsworth (2001) conta como sua leitura seletiva da noção de modos de 

endereçamento deixa a teoria do cinema e vai para a educação, para os estudos 

culturais e para a psicanálise. Os questionamentos à formulação inicial da noção de 

modos de endereçamento usada pelos teóricos do cinema, as interpretações que se 

seguiram, como veremos adiante, até chegar à centralidade do receptor e a emergência 

da cultura foram importantes para a reconfiguração do conceito de modos de 

endereçamento. “É essa mudança que os torna [modos de endereçamento] uma 

metodologia central nos estudos sobre televisão”, segundo Simone Rocha e 

Guilherme Sant’Anna (2010, p. 363).  

Inicialmente, modos de endereçamento se referia a algo que está no texto do 

filme e que, de alguma forma, agiria sobre seus espectadores imaginados ou reais. 

Ellsworth (2001) expressa o conceito por meio da seguinte pergunta: quem este filme 

pensa que você é? Os filmes visam, imaginam e desejam determinados públicos e, 

para decidir sobre a narrativa estrutural de um filme, tomam-se como base 

pressupostos conscientes e inconscientes sobre “quem” são seus públicos, o que 

querem, o que os faz chorar ou rir. Quanto mais próxima fosse a audiência imaginada 

da audiência real, o sucesso de um filme estaria garantido. Mas como explicar que, na 

prática, os filmes erravam seus alvos, como as pesquisas empíricas passaram a revelar 

à medida que se desenvolviam? Rocha e Sant’Anna (2010) explicam: 

O entrelaçamento de categorias sociais nas quais a experiência humana se 
efetiva é muito mais complexo do que aquelas levadas em conta na 
produção de um filme. Este fato mostra ser impossível assegurar uma 
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resposta por parte dos espectadores condizente com aquela esperada pela 
instância produtora. Além do mais, também foi observado o oposto: 
espectadores, em princípio, fora do público imaginado pelo filme poderiam 
se identificar com os anseios expressos pela trama (ROCHA e 
SANT’ANNA, 2010, p. 363).  

Houve um outro momento, na lógica da teoria do cinema, segundo Ellsworth 

(2001), em que os teóricos se concentraram no processo invisível de modos de 

endereçamento em que parece ‘convocar’ ou ‘interpelar’90 o espectador a uma posição 

a partir do qual ele deve ler o filme, ou seja, a partir de uma determinada leitura 

preferencial expressa por artifícios narrativos de modo a trazer (ou não) o 

telespectador para um posição de sujeito. Se conseguisse, o sucesso estaria 

assegurado.  

Mas modos de endereçamento não é um conceito neutro na análise 

cinematográfica. Sua origem está em uma “abordagem de estudos de cinema que está 

interessada em analisar como o processo de fazer um filme e o processo de ver um 

filme se tornam envolvidos na dinâmica social mais ampla e em relações de poder” 

(ELLSWORTH, 2001, p.25). Entre os teóricos marxistas ou filiados ao movimento 

feminista, havia a concepção de que os filmes eram aparelhos ideológicos que 

procuravam contribuir para a manutenção de relações desiguais de acesso e poder na 

sociedade. Se as possibilidades de experiência humana não estivessem dentro do que 

o status quo estabelecia, elas seriam condenadas.  

Alguns cineastas propuseram novas formas de endereçamento – mais críticas e 

reflexivas. Eles defendiam modos alternativos de endereçamento que pudessem 

despertar nos telespectadores questionamentos sobre sua própria realidade social. 

Estes novos modos, juntamente com o reconhecimento da pluralidade da vida social e 

da expressão individual, são o contexto em que começam a ser desenvolvidas 

pesquisas de recepção com o público consumidor. 

Com tais pesquisas, as teorizações a respeito dos modos de endereçamento 
dão um passo decisivo rumo à configuração de seu olhar ao chamar a 
atenção para a centralidade dos receptores no processo de construção dos 
sentidos dos filmes. (ROCHA e SANT’ANNA, 2010, p. 365). 

                                                             
90 Pesquisadores apontam esse interpelar/convocar a partir do conceito de interpelação de Louis 
Althusser que se baseou no psicanalista Jacques Lacan (GOMES, 2004, p.90; SACRAMENTO e 
CRUZ, 2014, p.197). 
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Os estudos de recepção indicaram a cultura como aspecto importante para se 

entender como os sentidos de um filme são compartilhados no dia a dia – algo que a 

análise semiótica, centrada somente na mensagem, não era capaz de revelar. Com a 

valorização da cultura, modos de endereçamento passam a ser entendidos como 

eventos que ocorrem em um espaço que é social, psíquico, ou ambos, que se localiza 

entre o texto do filme e os usos que o espectador faz dele.  

os teóricos do cinema começam a ver o modo de endereçamento menos 
como algo que está em um filme e mais como um evento que ocorre em 
algum lugar entre o social e o individual. (ELLSWORTH, 2001, p.13).  

O conceito de modos de endereçamento é, assim, renovado. As escolhas feitas 

pela produção de um filme não são arbitrárias, mas, sim, pensadas e construídas 

tendo-se o objetivo de estabelecer um determinado tipo de relação com o telespecta-

dor e, de maneira mais ampla, estabelecer um tipo de relação com a realidade social 

em que este espectador está inserido. Rocha e Sant’Anna (2010) defendem que a 

escolha feita pela instância produtiva de um filme, em detrimento de outras escolhas 

possíveis, caracterizando modos de endereçamento, é um conceito que pode ser 

estendido para produtos midiáticos em geral. 

4.2.1.Do cinema para a TV 

A apropriação deste conceito na análise televisiva tem sido relevante para 

examinar a forma como um determinado programa se relaciona com a sua audiência. 

Há, no entanto, certa distinção no modo como o conceito é compreendido pela teoria 

do cinema e pelos estudiosos de recepção televisiva, segundo Itania Gomes (2004, 

p.90). Os primeiros utilizam o conceito referindo-se às posições de sujeito91 que os 

espectadores são convocados a ocupar. Os segundos entendem-no como o estilo do 

programa, aquilo que o identifica e o diferencia dos demais. 

                                                             
91 Classe social, questão de gênero, idade, repertório, hábitos de audiência etc. Sacramento e Cruz 
(2014, p.198), que usaram modos de endereçamento como método, mencionam que Michel Foucault 
também utilizou a noção de posições de sujeito na qual o que importam são os elementos que põem em 
funcionamento uma prática discursiva. Outra contribuição do filósofo francês para modos de 
endereçamento, segundo os autores, foi a ampliação da análise do poder para além do estatal em 
direção aos micropoderes que interpelam os indivíduos como sujeitos. 
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Como vimos anteriormente, Morley e Brunsdon (1999) utilizaram-se de 

modos de endereçamento em sua pesquisa que marcou os estudos culturais britânicos. 

Para esses estudiosos, “modos de endereçamento estabelecem a forma da relação que 

o programa propõe para/em conjunto com a audiência” (MORLEY e BRUNSDON, 

1999, p. 271)92. Eles emprestam do campo literário os termos tom e estilo para 

referirem-se às formas comunicativas específicas e práticas de um programa: 

O conceito de ‘modo de endereçamento’ designa as formas comunicativas 
específicas e práticas de um programa que constituem o que poderia ser 
referido na crítica literária como seu "tom" ou "estilo". (MORLEY e 
BRUNSDON, 1999, 271, aspas do original)93 

A aproximação do tom com estilo, nos estudos culturais, ajuda a compreender 

a amplitude que o conceito pode adquirir na análise de produtos específicos, segundo 

Fernanda Maurício da Silva (2010) que reconhece que, recentemente, a questão do 

tom de um programa tem se mostrado desafiadora para alguns pesquisadores94. Mas, 

na perspectiva dos estudos culturais, tom ou estilo são usados com sentidos 

aproximados – designam características gerais que definem o produto como um todo e 

que são capazes de diferenciá-lo de outros produtos semelhantes, estabelecendo uma 

relação própria com sua audiência concebida.  

A “série de escolhas deliberadas”, no dizer de [Raymond] Williams, seria 
parte de uma estratégia mais ampla que se alia com o estilo e tom da obra, 
por isso é que os programas televisivos, enquanto unidades televisivas, 
possuem apenas um estilo, uma única proposta de relação com a audiência 
e os elementos do programa (cenários, mediadores, assuntos tratados, 
recursos visuais, gráficos e sonoros, posição na grade de programação, 
relação com a concorrência) são escolhas estratégicas que vão dar 
sustentação a esse modo de endereçamento (SILVA, 2010, p. 66 e 67).  

Ao tratarmos de modos de endereçamento em produtos jornalísticos, John 

Hartley (1982) e seu livro Understanding the news é referência. Ele ajuda a identificar 

estratégias empregadas pela mídia para tornar as notícias significativas no discurso do 

noticiário e defende que a mídia deva desenvolver um modo de endereçamento 
                                                             
92 Tradução nossa para: The mode of address establishes the form of the relation which the programme 
proposes to/with its audience. 
93 Tradução nossa para: The concept of ‘mode of address’ designates the specific communicative forms 
and practices of a programme which constitute what would be referred to in literary criticism as its 
‘tone’ or ‘style’ 
94 Ver Fechine, Yvana. Performance dos apresentadores dos telejornais: a construção do ethos. 
Famecos (36): 69-76, 2008.  
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prático. Um jornal ou uma televisão se depara rotineiramente com o dever de incluir 

orientação para seu endereçado como parte da mensagem, mas esbarra na dificuldade 

de conhecê-lo apenas de maneira geral e abstrata. Isso não livra um jornal ou um 

programa televisivo de estabelecer essa orientação para com o leitor ou telespectador 

porque ela é, inevitavelmente, um elemento constituinte de toda linguagem. Para ele, 

a televisão tem de reconhecer que há uma diversidade de audiência e, portanto, é 

necessário uma diversidade de modos de endereçamento. 

Hartley (1982) lembra das mudanças da BBC, quando ainda era composta 

apenas pelas rádios. Sua orientação em direção aos ouvintes era paternalista, elitista, 

muito formal e possuía um tom altamente moralista. Logo, ela recebeu o apelido de 

‘Tiazinha’. A pressão e as mudanças sociais nos anos 1960 fizeram com que a BBC, 

progressivamente, abandonasse esta postura elitista. Mas mesmo antes disso, a BBC 

parecia estar descobrindo outras maneiras de se fazer televisão. O estudioso cita uma 

pesquisa de 1978, de Ian Connel, em que ele traça o desenvolvimento histórico da 

televisão britânica e situa o ano de 1952 – quando foi criado o programa Special 

Enquiry, inspirado no americano See it Now – como exemplo de que um programa 

deve se identificar com a sua audiência e convidar sua audiência a se identificar com 

o programa. Aqueles que se preocupavam com o nascimento de Special Inquiry viam 

um grande mérito no See it Now:  

Sua abordagem [de Ed Murrow, do See it Now ] era aquela do repórter 
duro cuja preocupação era descobrir os fatos em nome do telespectador e 
não deixar nada nem ninguém ficar no seu caminho (Connel apud Hartley, 
1982, p.89)95.  

Naquela pesquisa, Connel identificou três inovações: o mediador, a voz do 

povo (ou o conhecido O povo fala), e a entrevista em profundidade – estas inovações 

podem, segundo Hartley (1982), ser usadas como operadores na análise dos modos de 

endereçamento. Foi o que a pesquisadora Gomes (2004) apresentou em uma análise 

do Jornal do SBT, acrescida de uma ampliação dos operadores. Assim, os elementos 

semióticos da TV são articulados aos elementos discursivos, sociais, ideológicos, 

culturais e comunicacionais.  

                                                             
95 Tradução nossa para: His approach was that of the hardened reporter whose concern it was to find 
out the facts on behalf of the viewer, and to let nothing and nobody stand in his way.  
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Para Gomes (2007, 2011) modos de endereçamento é o estilo, tom com o qual 

um determinado programa se relaciona com sua audiência e o faz ser um programa 

diferente dos demais. Quando aplicado ao jornalismo, o uso do conceito pressupõe 

que os produtores da notícia tenham uma orientação quanto ao acontecimento e 

também uma orientação quanto ao receptor. Em outras palavras, quem produz a 

notícia, ao apurá-la e editá-la, leva em consideração as coordenadas do programa e da 

empresa de comunicação ao qual o programa está vinculado e também tem em mente 

o leitor, ouvinte ou telespectador para o qual escreve. “Nesta perspectiva, [diz Gomes] 

o conceito de modo de endereçamento se refere ao modo como um determinado 

programa se relaciona com sua audiência a partir da construção de um estilo, que o 

identifica e o diferencia dos demais” (GOMES, 2011, p. 36). 

Assim, acreditamos que modos de endereçamento é a metodologia adequada 

para nos ajudar a responder a pergunta central da nossa pesquisa – de que forma o 

diálogo entre a audiência e o programa Bem Estar transcodifica o discurso instituído 

do risco na área da saúde. Ao mesmo tempo que a perspectiva didática do Bem Estar 

se sobressai por meio do uso de hologramas, gráficos, demonstrações no monitor da 

televisão, a temática do programa impõe-se como indicador de análise imprescindível 

para o exame da hipótese desta pesquisa: a de que o programa Bem Estar transcodi-

fica o conceito instituído de risco na saúde responsabilizando individualmente o sujei-

to a adotar estilos saudáveis de vida para que tenha maior longevidade.  

4.2.2 Operadores de análise 

Como observado por Gomes (2007, 2011) na apropriação que faz de modos de 

endereçamento para o jornalismo, não há indicadores fixos para a análise. A partir da 

assistência ao produto o analista deve decidir quais elementos contribuem para a 

configuração de um determinado endereçamento. No entanto, o grupo de pesquisa que 

Gomes coordena, na UFBA, desenvolveu quatro operadores para análise do 

telejornalismo. São eles: mediador; contexto comunicativo; o pacto sobre o papel do 

jornalismo e organização temática. No percurso para chegar a esses operadores, 

Gomes apresentou artigo sobre o Jornal do SBT (2004) com oito operadores e sobre o 

Jornal Nacional (2005) com nove. As inclusões foram justificadas por causa da 

hibridização entre os gêneros e das inovações tecnológicas que exigiam uma 
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ampliação dos operadores– estes não são categorias de análise, não são excludentes, 

não são exaustivos e não se organizam a partir de regras externas ao programa 

analisado.  

Anteriormente, dissemos que os operadores têm a finalidade de ajudar o 

analista a compreender aquilo que é específico do programa. Eles não precisam, 

necessariamente, serem explorados de igual modo pelo pesquisador já que um 

operador pode ser mais produtivo que outro. Para a análise do Bem Estar, adotamos 

os seguintes: mediadores, temática e aspectos formais. 

4.2.2.1 Mediadores 

Estão incluídos neste operador os repórteres, os especialistas em saúde ou 

coapresentadores e os jornalistas-apresentadores. Estes últimos são a alma de 

programas como o Bem Estar e, como afirmou Fernanda Maurício da Silva (2010) ao 

tratar de programas jornalísticos, dos mediadores depende o sucesso ou o fracasso de 

um programa diante do seu público.  

Apesar de toda edição ser temática, o programa Bem Estar é bastante 

fragmentado. Há reportagens gravadas e também ao vivo, participação do 

telespectador via internet, a entrada ao vivo de repórteres do G1, quadros etc. Os 

apresentadores- jornalistas são os responsáveis por organizar o fluxo do programa de 

maneira que combinem fragmentação com continuidade. Ao analisar três 

telejornalismos matinais, enfatizando o seu papel para se integrar à rotina de uma 

família, Jan Wieten e Mervi Pantti (2005) afirmam que os apresentadores têm papel 

crucial em estabelecer o estilo e a atmosfera do programa.  

É certo que este também é o caso do Bem Estar. Desde fevereiro de 2011, 

quando o programa começou, a mesma dupla de jornalistas está no comando das 

cenas diariamente e, entre março e abril de 201596, vimos um deles, o jornalista 

Fernando Rocha, tornar-se também personagem de um quadro – o afinarocha, em que 

o apresentador, visivelmente com quilos a mais, se submete a um regime e ocupa 

vários minutos da tela em diversas edições. Sua história profissional e familiar 

                                                             
96 Em 2016, Fernando Rocha voltou a protoganizar um quadro por ter ganhado peso como veremos no 
capítulo de análise do programa.  
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também são exibidas. A ele cabe o papel de maior descontração do programa e, 

consequentemente, mais observações dos telespectadores sobre ele chegavam via 

email neste período.  

A também jornalista Mariana Ferrão, que trabalhou na Bandeirantes antes de 

chegar à Globo, divide o programa com Fernando Rocha e ambos medeiam a 

interação dos dois especialistas em saúde que, a cada edição, é de área diferente a 

depender da temática do dia. Observamos quais vínculos cada apresentador constrói 

com o telespectador no interior do programa, qual é a familiaridade com o 

telespectador gerada pela veiculação diária do Bem Estar, a credibilidade que 

desfrutam no campo jornalístico e que ‘carregam’ para o programa. Os dois 

jornalistas-apresentadores interagem entre si com frequência, utilizando apelidos e 

colaborando para o sentido de estar juntos, aqui e agora, característico do contato 

entre apresentadores e telespectadores no momento da transmissão do programa, mas 

que tem sido conformado também por interações entre os próprios apresentadores. 

(GUTMAN, 2012). 

Para Fernanda Maurício da Silva (2010) os apresentadores são centrais no 

papel de mediadores, mas a pesquisadora reconhece que repórteres, comentaristas, 

cronistas e mesmo os editores e produtores, que não aparecem diretamente, também 

propõem uma relação com a audiência. Eles revelam os mecanismos de produção, são 

atores que, de maneiras diferentes, concretizam o estilo do programa. Neste sentido, 

os especialistas em saúde do Bem Estar, também chamados de coapresentadores, têm 

papel crucial. Muitos deles têm credibilidade profissional construída fora da televisão 

e a emprestam ao programa. Os apresentadores, coapresentadores e repórteres é que 

vão estabelecer o contato direto com a audiência e conquistá-la pelo carisma e 

credibilidade que inspiram.  

4.2.2.2 Temática 

Ao escolher o tema do dia, a produção do Bem Estar aposta no interesse e 

competência dos telespectadores. Por sua vez, a televisão como instituição social vai 

revelar, por meio do programa, a sua própria expectativa constituída socialmente e 

mediada culturalmente. Os temas e seus enfoques são, assim, importantes para a 
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análise deste trabalho. As observações preliminares do Bem Estar enquanto produto 

cultural apontam para o fato de ele usar a noção reconfigurada de saúde. Esta noção 

não se limita mais a uma busca por evitar a doença e a morte prematura, mas passa a 

englobar “otimização da corporalidade visando abranger um tipo global de bem-estar: 

beleza, sucesso, felicidade, sexualidade e muito mais” (ROSE, 2001, p. 18).  

Exemplificamos com algumas perguntas: Alimentação é assunto que se repete 

com frequência? E higiene (direta ou indiretamente)? Aproveitam ganchos jornalísti-

cos (assuntos da atualidade) para abordá-los no programa (epidemias, vacinação etc)? 

Doenças crônicas são abordadas? E doenças degenerativas? Localizam os fatores de 

risco no dia a dia? Passam a ideia de que, qualquer pessoa, aparentemente sadia, pode 

ter tal doença sobre a qual falam a qualquer momento? Complementam informações 

com orientações oficiais/governamentais (SUS e a idade para fazer mamografia; 

Anvisa e a proibição de remédio para emagrecer)? Há insistência em perigos 

invisíveis (contaminação de alimentos, efeitos radioativos etc); Abordam o medo de 

fazer exames? Abordam o hábito de ler bulas de remédios ou produtos?  

4.2.2.3 Aspectos formais 

A função dos hologramas, gráficos, operadores didáticos, fotografias e 

legendas nos guiarão para investigarmos os elementos formais do Bem Estar que 

serão analisados não como meros recursos tecnológicos, mas serão abordados 

enquanto materialidade que remetem à constituição específicas do programa Bem 

Estar e da sua relação com a audiência.  

Defendemos a importância da abordagem da dimensão formal pois, articulada 

a outros recursos televisivos, ela funciona na produção de efeitos de sentido de 

conversação e de chamamento do telespectador. Esse movimento é comum em um 

processo comunicativo na televisão, mas acreditamos que no Bem Estar seja bastante 

específico. O cenário móvel às vezes mostra prateleiras, um banco, uma sala de estar 

e uma mesa holográfica. Por outro lado, a bancada – onde demonstrações variadas são 

feitas pelos especialistas de acordo o tema do dia – é mobiliário quase que 

imprescindível, ausente em situações específicas como quando há apresentação de 

dança no estúdio. Todos estes recursos dão suporte ao texto verbal para dar sentido ao 
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conteúdo e assim fisgar a atenção do telespectador pela perspectiva didática que, em 

nível diferente, perpassa todo o programa.  

Um telão é a janela pela qual os jornalistas-apresentadores se comunicam com 

o mundo exterior seja com a redação do G1, cujo repórter apresenta um minuto de 

notícias diariamente, seja com repórteres ao vivo ou na introdução de externas já 

editadas. O telão também é utilizado pelos especialistas em saúde para explicar 

procedimentos médicos ou funcionamento de sistemas circulatório, por exemplo. 

Os cenários das externas, que quase sempre envolvem seus personagens em 

histórias de emoção e superação, serão analisados para verificarmos, por exemplo, se 

invocam o dia a dia, se mostram tarefas como ir ao supermercado, ir à academia; se 

mostram exames sendo realizados em laboratórios, consultórios etc.  

4.2.3 Corpus 

Veiculado desde fevereiro de 2011, o programa Bem Estar já produziu mais de 

mil vídeos. Para reduzir material tão amplo e tornar exequível esse estudo, 

propusemo-nos a realizá-lo em duas etapas. Primeiro, fizemos uma análise 

longitudinal de edições exibidas entre fevereiro de 2011 e abril de 2016, último ano 

de desenvolvimento desse estudo. A construção desse corpus foi baseada na semana 

construída, uma técnica de pesquisa cujo uso tem crescido entre os estudiosos da 

mídia e que tem como objetivo geral criar uma amostra do corpus a ser investigado 

que seja eficaz e com o menor número possível de jornais (LUKE, CABURNAY e 

COHEN, 2011, p.78) ou de programas televisivos. A amostra final deve representar 

os sete dias da semana para explicar as variações cíclicas do conteúdo das notícias. 

Essa técnica permite que o tamanho da amostra seja modificado. Segundo Luke et al 

(2011), há vários estudos tentando identificar o número de semanas necessárias para a 

construção de uma amostra eficiente. Carvalho e Massarini (2016) também usaram 

essa técnica para definir o corpus de um artigo sobre assuntos científicos relacionados 

à saúde veiculados na televisão brasileira e recorreram a Silverman para dizer que é 

uma técnica de investigação importante principalmente quando se trata de estudo 

sobre comunicação de massa.  
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No presente trabalho, no entanto, preocupamo-nos em nos organizar com o 

objetivo de analisar o programa de forma sistemática e praticável. Para evitar longo 

agendamento temático relacionado às férias e ao verão, tomamos o ano como tendo 

11 meses e alternamos entre incluir dezembro em um ano e, no seguinte, excluir 

janeiro e assim sucessivamente. Ignoramos quando havia a quinta semana no mês. 

Como o programa é exibido de segunda a sexta, nossa semana, nesse caso, é apenas 

de dias úteis. O desenho pensado, portanto, deveria ser da seguinte maneira:  

Quadro 1: Plano dos programas para estudo na análise longitudinal 

Semana 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1ª segunda Fevereiro Janeiro Fevereiro Janeiro Fevereiro Janeiro 

2ª terça Março Fevereiro Março Fevereiro Março Fevereiro 

3ª quarta Abril Março Abril Março Abril Março 

4ª quinta Maio Abril Maio Abril Maio Abril 

1ª sexta Junho Maio Junho Maio Junho  

2ª segunda Julho Junho Julho Junho Julho  

3ª terça Agosto Julho Agosto Julho Agosto  

4ª quarta Setembro Agosto Setembro Agosto Setembro  

1ª quinta Outubro Setembro Outubro Setembro Outubro  

2ª sexta Novembro Outubro Novembro Outubro Novembro  

3ª segunda Dezembro novembro Dezembro novembro Dezembro  

Fonte: Autora desta pesquisa 

Na prática, não funcionou porque não localizamos todos os programas em 

2011, nem em 2012 nem 2013. Optamos por, sempre que possível, obter o programa 

na data mais próxima da estipulada e excluindo 2011 conseguimos analisar 11 

programas ao ano, totalizando 60 na amostra. Uma tabela no capítulo de análise do 

Bem Estar detalha as datas estudadas.  

Na segunda etapa da análise, aprofundamos duas temáticas e, por meio dos 

operadores acima, descrevemos os endereçamentos encontrados. Alimentação foi a 

primeira a ser escolhida pela prevalência que tem no programa, como observado na 
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análise longitudinal. Grayce Delai (2016, p.151) também chegou a essa constatação 

em sua dissertação sobre a participação do público no Bem Estar: 47% dos programas 

exibidos entre agosto e setembro de 2015 orientavam sobre a forma de se alimentar 

corretamente. Às vezes, o tema está presente embalado na rubrica dieta; outras, no 

quadro sobre a estação de determinada fruta; ou ainda nas propriedades de 

determinados alimentos como banana e uva que, entre outros, já tiveram programa 

totalmente dedicado a elas. Sem contar chocolate, café, castanhas... É que estilo de 

vida saudável, como apregoa o Bem Estar, inclui necessariamente falar de 

alimentação saudável. O pilar do regime alimentar é interdependente ao da atividade 

física (SANTOS, 2010, p. 357) e, por isso, também discutimos esse assunto.  

A segunda temática abordada é câncer, uma das doenças cuja relação risco e 

estilo de vida é mais estudada pelos jornais médicos e que, como é de se esperar, essa 

tendência tem sua contrapartida nos meios de comunicação de massa (VAZ e 

BRUNO, 2003, p. 281)97. Acreditamos que a relevância dessa temática está em 

ascensão no Bem Estar dada a prevalência da doença na sociedade. Levando-se em 

conta nossa análise longitudinal e uma pesquisa feita na página do programa, 

chegamos a alguns números que, se por um lado, não podem ser tomados ao pé da 

letra, por outro, indicam a robustez dessa temática: de 2011 não temos dados; em 

2012, foram cinco programas sobre câncer. Dois anos depois, foram 14. E até abril de 

2016, câncer já havia sido tema de cinco programas. Acrescenta-se a isso, certa 

familiaridade que desenvolvemos logo no início da pesquisa quando nos propusemos 

a fazer um artigo em que analisamos se a repercussão da dupla mastectomia 

preventiva da atriz Angelina Jolie nos principais jornais brasileiros ajudou a entender 

o câncer de mama hereditário98.  

Assim, nesta parte da análise, selecionamos sete programas a partir da amostra 

da análise longitudinal. Somamos a eles cinco programas que já tinham sido objeto de 

exercícios analíticos apresentados em algumas ocasiões: em duas jornadas dos grupos 

de pesquisa Comcult e Inovações e Rupturas na Ficção Televisiva (Universidade 

Anhembi Morumbi); no Intercom 2015 e em artigo publicado na revista Fronteiras- 
                                                             
97 As outras doenças citadas pelos autores são relacionadas ao coração e à AIDS – esta última apareceu 
em um programa do Bem Estar na análise longitudinal em testemunho de preconceito contra uma 
portadora. Doenças do coração são abordadas frequentemente.  
98 Publicado em Estudos em Jornalismo e Mídia, v.12 (2), 2015.  
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estudos midiáticos. Desta maneira, nessa etapa da análise o corpus constitui-se dos 

programas abaixo que serão analisados no capítulo a seguir.  

Quadro 2: URL dos programas estudados na segunda etapa da análise 

2011 
1 abr http://globoplay.globo.com/v/1474573/ 

2012 
13 jan http://globoplay.globo.com/v/1766781/ 

30 out  http://globoplay.globo.com/v/2215757/  

2013 

16 jul  http://globoplay.globo.com/v/2695316/ 

18 nov  http://globoplay.globo.com/v/2961984/ 
 http://globoplay.globo.com/v/2962010/  

2014 

5 fev  http://globoplay.globo.com/v/3126337/
 http://globoplay.globo.com/v/3126277/ 

19 mai  http://globoplay.globo.com/v/3354904/ 

17 nov  http://globoplay.globo.com/v/3770190/ 

2015 

02 fev  http://globoplay.globo.com/v/3935403/
 http://globoplay.globo.com/v/3935292/ 

15 mai  http://globoplay.globo.com/v/4183162/
 http://globoplay.globo.com/v/4183235/
 http://globoplay.globo.com/v/4183142/ 

01 jul http://globoplay.globo.com/v/4290522/
 http://globoplay.globo.com/v/4290515/
 http://globoplay.globo.com/v/4290652/ 

1 out  http://globoplay.globo.com/v/4507341/
 http://globoplay.globo.com/v/4507335/
 http://globoplay.globo.com/v/4507371/ 

Fonte: Autora desta pesquisa. Acesso em 23 fev 2017. 

Neste capítulo, tratamos de modos de endereçamento e apresentamos os 

operadores de análise: temática, mediadores e aspectos formais que, acreditamos, 

jogarão luzes para compreendermos como o programa Bem Estar se orienta à sua 

audiência. No próximo capítulo, apresentaremos a análise tratando, na primeira parte, 

do auditório virtual, as estratégias de comunicabilidade emprestadas de reality shows, 
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a autorreferencialidade do conglomerado Globo e, por fim, dos três endereçamentos 

empregados pelo programa: instrucional, autocuidado e do perigo sempre à espreita.  



 

5. SAÚDE NO DIA A DIA: O BEM ESTAR EM ANÁLISE 

‘Esta é a sua dose diária de saúde e informação’. Era assim que, no primeiro 

ano de existência do Bem Estar, a apresentadora Mariana Ferrão convidava os 

telespectadores a se ligarem ao programa. Com o tempo, ela criou variações para a 

acolhida da audiência enquanto a despedida do programa, embora também variável, é 

ainda marcada pelo ‘Se cuida! Amanhã, a gente se vê’. Carismática, ela e Fernando 

Rocha são, desde a programa inaugural em 21 de fevereiro de 2011, os apresentadores 

do programa, objeto da presente análise. Para efetuá-la, fizemos, primeiro, uma 

análise longitudinal adotando a técnica da semana construída, abordada no capítulo 

sobre metodologia. A amostra foi de 11 programas anuais e os de 2015 e 2014 foram 

localizados sem dificuldade. Nos demais anos, não foi possível e, então, tentamos 

uma por mês sempre em data mais próxima da semana construída. Na prática, essa 

sistematização não funcionou sobretudo com os programas de 2011, muito mais 

difíceis de serem localizados. 99  

De todo modo, a amostra escolhida (Quadro 3) possibilitou-nos um panorama 

geral da evolução do programa, apresentado na primeira parte dessa análise em que 

nos propusemos a identificar assuntos que se tornam pautas e nos voltamos para os 

aspectos característicos do Bem Estar como a inserção diária de notícias, a 

interatividade com a audiência e a autorreferencialidade do conglomerado Globo. 

Depois, discutimos elementos distintivos que deixam a ver as diversas estratégias de 

comunicabilidade emprestadas de reality shows que terminam por renovar as técnicas 

de reportagem.  

A partir daí aprofundamos a análise por meio de duas temáticas: alimentação e 

câncer, conforme justificamos no capítulo anterior em que os operadores foram 

apresentados. Nossa intenção não é descrevê-los isoladamente – aspectos formais, 

mediadores e temática – pois, como alerta Gomes (2007, p.24), eles se articulam entre 

si. Mas é por meio deles que vamos acessar o modo de endereçamento do programa. 

                                                             
99 Começamos esse trabalho antes da surgimento do globoplay que tampouco tem acervo completo das edições de 
2011. 
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Relembramos aqui o corpus selecionado para essa etapa da análise. Escolhemos, 

sempre que possível, pelo menos uma programa por ano entre 2011 e 2015 retiradas 

do conjunto de programas do Quadro 3. Os de 2016 entraram somente na análise 

longitudinal. Acrescentamos a eles edições que já tinham sido discutidas tanto em 

eventos internos do nosso grupo de pesquisa Comunicação e Cultura em 

Televisualidades (Comcult) quanto em artigos publicados em periódico, livro e anais 

de eventos. Conforme apontado no quadro 2, o corpus dessa parte da análise foi 

constituído das seguintes edições: 01/04/2011; 13/01/2012; 18/11/2013; 19/05/2014; 

17/11/2014; 02/02/2015 e 15/05/2015 referentes à alimentação. E as de 30/10/2012; 

16/07/2013; 05/02/2014; 01/10/2015; 01/07/2015 referentes ao câncer.  

Quadro 3 - Focando o Bem Estar: semanas construídas entre fev. 2011 e abr 2016 

Data Dia 
semana Assunto principal Especialistas 

15.03. 11 Ter  
Coração das mulheres; pressão arterial, 
índice de massa corporal, medida da cintura 
abdominal. 

Dois cardiologistas, um 
deles autor de livro 
sobre coração das 
mulheres 

01.04 11 Qui 
Gordura abdominal: como perder a barriga. 
Lipoaspiração, exercício físico; hormônio da 
cintura (medida da cintura abdominal) 

Educador físico e 
Endocrinologista 

25.05. 11 Qua Olheiras: causa e dicas de como disfarçá-las 
incluindo maquiagem e compressas. Dois dermatologistas 

23.06. 11 Qui  Anemia e hábitos alimentares; ênfase nas 
crianças Pediatra e nutricionista 

06.07. 11 Qua  Lipoaspiração: foco na barriga; conselhos do 
que checar antes de fazer uma lipoaspiração. 

Endocrinologista e 
cirurgião plástico 

12.07. 11 Ter 

Ovário policístico e Síndrome metabólica: 
causas e tratamentos possíveis; dificuldade 
para engravidar; exercícios físicos e 
reeducação alimentar; medida da cintura. 

Cardiologista e 
ginecologista 

13.07. 11 Qua 

Apneia do sono: causas e consequências – 
pressão arterial, parada respiratória, infarto. 
Apresenta equipamento para reduzir 
problemas de apineia do sono.  

Cardiologista e 
pneumologista 

17 .10. 11 Seg 
Saúde dos cabelos: trata do uso do formol e 
da sua proibição; diversos procedimentos 
estéticos, valorização do cabelo crespo 

Dermatologista e 
Cabelereiro 
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Data Dia 
semana Assunto principal Especialistas 

27.10. 11 Qui  Dor: diferentes tipos; suas funções; ênfase 
em fibromialgia e nevralgia do trigêmeos Pediatra e Neurologista 

13.01.12 Sex  
Perda de peso e mudança de estilo de vida: 
aprender com quem aprendeu com o Bem 
Estar 

Endocrinologista e 
Nutricionista 

12.04.12 Qui  
Perda de cabelo: diferença entre quebra e 
perda de cabelo; dicas para evitar queda; 
tipos de tratamento, implante. 

Dois dermatologistas 

18.06.12 Seg 

Como tratar de varizes e vasinhos: causas e 
apresentação de alguns tipos de tratamento; 
exercícios no estúdio para ajudar circulação 
das pernas 

Cirurgião vascular e 
Educador físico 

11.07.12 Qua 

Balão gástrico: apresentado como técnica de 
emagrecimento; indicação e contra-
indicação; reeducação alimentar e 
comportamental (atividade física) 

Endocrinologista e 
endocopista 

27.08.12 Seg Cuidados íntimos: saúde do homem e da 
mulher; gânglios e cancer  

Ginecologista e 
Infectologista 

29.08. 12 Qua 

Intestino: importância de se prestar atenção 
às fezes; evacuação; tipos de fezes; 
componente hormonal e cultural para as 
mulheres e o uso de banheiro;  

Gastroenterologista e 
cirurgião do aparelho 
digestivo (oncologia) 

06.09.12 Qui  

Gravidez: foco na saúde do esperma; exames 
para descobrir material genetico do esperma; 
uso de remedies para disfunção eretil; série 
Viva mais leve: exercícios e alimentação. 

Ginecologista e 
urologista 

28.09. 12  Sex  
Dança: balé (entrevista com celebridades da 
Globo que fazem, além de demonstração no 
estúdio) e zouki 

Sem especialistas 

25.10. 12 Qui  

Dores: nas articulações, muscular, artrite, 
artrose; dicas para evitar e/ou aliviar; série 
viva mais leve (alimentação e exercícios 
físicos) 

Reumatologista e 
ortopediasta 

31.10.12 Qua Calor: tontura e vertigem  Pediatra e Cardiologista 

09.11.12 Sex  
Gordura localizada: equipamentos para 
acabar com ela e massagens. Série Viva mais 
leve (exercícios físicos) 

Dermatologista e 
fisioterapeuta 
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Data Dia 
semana Assunto principal Especialistas 

14.11.12 Qua 

Dia Mundial do Diabetes: sintomas e 
diferenças entre hipoglicemia e pressão 
baixa; equipamentos para medir o açucar; 
loucuras de noivas para não engordarem.  

Série Viva mais leve (alimentação) 

Dois endocrinologistas 

06.12.12 Qui  Bronzeamento artificial e maquiagem como 
brozeamento; dicas para se proteger do sol  

Dermatologista, químico 
e maquiador 

07.01.13 Seg 
Anemia e leucemia: causas biológicas, 
endometrioses, dicas para uso do biquini no 
verão 

Ginecologista e 
Hematologista 

11.02.13 Seg Renúncia do Papa Bento XVI Pediatra 

20.03.13 Qua  
Cinco motivos para comer chocolate: 
benefícios do chocolate; ênfase no amargo; 
quadro Aprendi com o Bem Estar 

Nutricionista e 
endocrinologista 

25.04.13 Qui Chegar aos 100 anos com saúde Pediatra e Geriatra 

03.05.13 Sex 

Dor nas costas: causas e dicas para evitá-la 
com ênfase em situações do dia a dia 
demonstradas por um mímico. Série: Dieta 
Nostra 

Ortopedista e 
Fisioterapeuta 

10.06.13 Seg 

Quedas: voltado para idosos. Treinos para 
prevenir e saber cair; demonstração de 
perigos de queda que pode ter um quarto; uso 
de bengala (materiais, altura, etc), série Meu 
filho não come. 

Ortopedista e 
Fisioterapeuta 

16.07.13 Ter 
Saúde dos seios das mulheres: tipos de top e 
de sutiã; cancer de mama; série Meu Filho 
não come 

Ginecologista e 
mastologista 

28.08.13 Qua 

Hormônios: sinais de alerta e de excesso de 
diversos hormônios como tireóide, 
melatonina, estrógeno, insulina, hormônio do 
crescimento. 

Dois endocrinologistas, 
um deles pediátrico  

05.09.13 Qui Medula óssea: transplante, doadores; células 
tronco, banco de cordão umbilical; leucemia. Dois hematologistas 

11.10.13 Sex 
Game terapia: jogos de dança melhoram 
corpo e mente; demonstrações de dança e de 
jogos 

Pediatra e Médico do 
esporte 
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Data Dia 
semana Assunto principal Especialistas 

18.11. 13 Seg Como perder peso: causas genéticas da 
obesidade; alimentação e exercícios físicos  

Endocrinologista e 
Fisiologista do 
Exercício 

11.12.13 Qua 

Quedas e lesões: como evitar, como cair de 
maneira a se proteger; perigos comuns em 
uma casa; primeiros socorros a quem 
quebrou um braço 

Ortopedista e médico 
socorrista 

06.01.14 Seg 
Tireóide: doença de graves; tireoidite de 
Hashimoto; hipotireoidismo; hipertiroidismo 
cancer de tireoide 

Dois endocrinologistas 

11.02.14 Ter 
Protetor solar: fotoeducação – pesquisa de 
empresa de cosméticos sobre o uso do 
protetor no Brasil; quantidade a passar etc,  

Dois dermatologistas 

19.03.14 Qua Como cozinhar alimentos: vapor, pressão e 
microondas; receitas no microondas 

Nutricionista e 
Engenheiros de 
Alimentos 

24.04.14 Qui Aparelho digestivo: soluço e refluxo Otorrino e Cirurgião do 
aparelho digestivo 

02.05.14 Sex 
Mente: a importância de descansar a cabeça; 
meditação ativa, meditação passiva atenção 
voluntária e espontânea 

Neurologista e 
Psiquiatra 

09.06.14 Seg 
Alimentos: focado na Copa do Mundo; 
alimentos verde e amarelo; alimentação dos 
jogadores; problemas na tireóide, diabete 

Endocrinologista e 
nutricionista 

15.07.14 Ter Meditação, resiliência e relações sociais: 
cancer infantil e quadro Bola pra frente Psiquiatra e psicólogo 

27.08.14 Qua Limpeza da casa: pó originado ao se fazer 
algodão doce; como escolher aspirador de pó. Pediatra e Química 

04.09. 14 Qui Pele dos fumantes Dermatologista e 
Cardiologista 

10.10.14 Sex Ebola Infectologista 

17.11.14 Seg Dietas: será que tem uma que funciona? Nutricionista e 
endocrinologista 

02.02.15 Seg Dieta e as desculpas mais comuns para 
desistir: falta de tempo; custo;  

Nutricionista e 
endocrinologista 
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Data Dia 
semana Assunto principal Especialistas 

10.03.15 Ter Vacinas: mitos e verdades sobre diversas 
vacinas Pediatra e Infectologista 

15.04.15  Qua  

Banheiros nas empresas, segundo uma 
pesquisa em 13 países, funcionamento do 
intestino; Aprendi com BE: cancer de 
instestino 

Cirurgião do aparelho 
digestivo e 
Infectologista 

28.05.15 Qui Leite: alergia e intolerância; Série Cintura 
Fina Nutricionista e Alergista 

05.06.15 Sex Dança: estilo solto; dança twerk, cintura fina Cardiologista 

13.07.15 Seg Frio e doenças respiratórias: asma, bronquite, 
rinite; série Afina Rocha 

Otorrino e 
Pneumologista 

18.08. 15 Ter 
Tipos de óleos para cozinhar: soja, canola, 
milho, coco; omega 3 e 6; triglicérides em 
crianças; receita de couve flor.  

Cardiologista e 
Nutricionista 

23.09. 15 Qua 

Postura no dia a dia: ombros e cotovelo; 
dicas para usar no ônibus; como carregar 
compras; como torcer roupa; gelo como 
antiinflamatório e como usá-lo. 

Ortopedista e 
Fisioterapeuta 

1.10. 15 Qui 

Outubro Rosa: cancer de mama; autoexame; 
avaliação do dentista antes do tratamento; 
banco de lenço; menopausa precoce e cancer 
de mama 

Oncologista e 
mastologista 

13.11.15 Sex Bem Estar Global em Campinas (SP) 
Entidades de classe de 
oftalmologistas, 
dentistas e otorrinos 

21.12. 15 Seg Final de ano: depressão x tristeza; depressão 
e ganho de peso; remédio para depressão 

Psiquiatra e 
Endocrinologista 

04.01.16 Seg 
Como alcançar as metas do final do ano: 
emagrecer, parar de fumar e passar mais 
tempo com a família 

Psiquiatra e 
Endocrinologista  

09.02.16 Ter Carnaval: dores lombares, calos e bolhas no 
pé, como evitá-los e tratar. 

Fisioterapeuta e 
Dermatologista 

 

16.03.16 Qua Como as experiências no espaço influenciam 
nossa saúde 

Pediatra e Médica 
aeroespacial 
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Data Dia 
semana Assunto principal Especialistas 

28.04.16 Qui 
Mal de Parkison: cirurgia cerebral 
(marcapasso) para amenizar problema; 
tratamentos e causas.  

Neurocirurgiã e 
neurologista 

Fonte: autora desse trabalho 

5.1 Características gerais do Bem Estar 

A programa inaugural do Bem Estar, em 21 de fevereiro de 2011, às 10h da 

manhã, nasceu com a marca de ser o primeiro programa da TV Globo inteiramente 

em alta definição, de acordo com o site Memória Globo. A justificativa para a criação 

do programa foi dada nos minutos iniciais pela apresentadora, a jornalista Mariana 

Ferrão, que ainda hoje divide o comando do Bem Estar com o também jornalista 

Fernando Rocha: “Saúde é a principal preocupação do brasileiro”, disse ela.  

O oncologista Drauzio Varella, bastante conhecido da audiência por apresentar 

quadros sobre saúde no Fantástico, também participou do primeiro programa, mas 

não faz parte da equipe de consultores – com certeza, emprestou sua credibilidade ao 

programa que nascia. Hoje, ele é citado ao vivo quando médicos do projeto Vencer o 

câncer participam do programa. É que Drauzio Varella, em conjunto com dois outros 

médicos, participa desse projeto sobre oncologia cujo link é estampado no site do Bem 

Estar.  

No primeiro programa, Varella destoava do endocrinologista Alfredo Halpern, 

o criador da dieta dos pontos, que vestia um jaleco branco. Varella trajava apenas uma 

camisa branca de manga comprida. Nem Mariana Ferrão nem Fernando Rocha se 

dirigiam a ele como Dr Drauzio ou Dr Varella. Os jornalistas-apresentadores titubea-

vam em usar esse tratamento enquanto conversavam sobre a alimentação dos brasilei-

ros e tomavam um cafezinho. Talvez o abandono desse tratamento pudesse refletir 

mais genuinamente a atmosfera descontraída que se tentava imprimir naquele dia e 

que deveria ser uma das marcas do programa. Mas como qualificar aqueles profissio-

nais da saúde? Hoje, a vestimenta branca e o tratamento de doutor ou professor se 

tornaram distintivos do programa.  
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5.1.1 Assuntos ‘difíceis’, a marca do início 

Alimentação é o assunto mais abordado entre os 60 programas observados. 

São 17, incluindo dietas, que tiveram a comida como tema principal. A seguir, 

dermatologia se destaca com nove – inserem-se nesse guarda-chuva assuntos como a 

saúde dos cabelos, unhas, celulite, micoses, suor, acne, bronzeamento artificial como 

também olheiras. Oncologia (sete) figura em terceiro lugar e estão computados não 

apenas os programas temáticos, mas também aqueles que tratam de câncer mesmo 

não sendo o assunto principal. Ortopedia foi temática de seis programas.  

Esse breve panorama evidencia o conceito amplo de saúde (ROSE, 2001, 

p.17) adotado pelo Bem Estar, como já mencionado, e que inclui também beleza, 

bem-estar, felicidade e sexualidade. Há um aspecto que nos ajuda a entender, em 

parte, porque dermatologia é tão abordada: o Brasil é o país campeão em consumo de 

produtos para as unhas, tinturas de cabelo e hidratantes para o corpo, segundo Mirian 

Goldenberg (2011, p.548), que se baseia em uma pesquisa da multinacional Unilever. 

De maneira geral, podemos dizer que o Bem Estar se dirige aos que podem um dia 

ficar doentes e não ao doente propriamente. Isso não significa, todavia, que não trate 

de enfermidades. Por exemplo, aborda-se o câncer sob a perspectiva de como evitá-lo 

e de técnicas de tratamento. Se for diabetes, vai explicar os sintomas e as diferenças 

entre hipoglicemia e hiperglicemia, equipamentos para medir o açúcar etc (Programa 

de 14/11/2012). Se tratar de Mal de Parkison enfocará alguma novidade como a 

introdução de um marcapasso no cérebro para amenizar os sintomas (Programa 

28/4/2016). E do que não trata o Bem Estar? Na análise longitudinal não encontramos 

nada sobre hanseníase ou malária, por exemplo. Bernardo Kuscinsky (2002) afirma 

que há um elitismo das notícias de saúde, valorizando-se assuntos de interesse das 

classes sociais mais altas e do centro econômico do país. Talvez essa crítica também 

caiba ao Bem Estar. Mas nos interessa ressaltar a perspectiva em que os assuntos são 

abordados: sempre voltados para o cotidiano do telespectador.  

Há um assunto que marcou o início do Bem Estar: fezes, flatulências e 

correlatos que podem ser classificados como assuntos relacionados à proctologia e à 

gastroenterologia se pensarmos nas grandes áreas da medicina. Ao ser alçado ao 

primeiro lugar nas bizarrices da televisão ganhando o Top Five do programa Custe o 
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que Custar (CQC)100 em 17/03/2011, a programa deu munição para programas 

humorísticos e para comentários em blogs e redes sociais. O alvo foram os diferentes 

formatos de fezes feitos de massinhas azul e rosa. “Sempre que o Bem Estar trata de 

assuntos fisiológicos – como gases e fezes – o programa vira um dos tópicos mais 

comentados da internet”, escreveu Victor Corrêa no site do jornal O Dia101. Antes de 

completar um ano, o programa recebia cerca de três mil mensagens diárias, segundo 

Mariana Ferrão102. 

Em 29/08/2012, a gastroenterologista Luciana Lobato, uma das especialistas 

presentes na edição mencionada acima, e o colega Fábio Atui fazem novo programa 

sobre o mesmo assunto. O Bem Estar chegava à marca de 400ª edição. A 

apresentadora Mariana Ferrão, mais tarimbada e imbuída da missão do programa, 

relembra a edição polêmica já na abertura sem deixar transparecer nenhum 

constrangimento como aquele que expressou, à época, em 2011: “A gente vai fazer 

aqui uma coisa que nunca pensei em fazer como jornalista. É uma massinha como se 

fosse um cocô”, disse ela na ocasião103. Interessa observarmos que Mariana Ferrão, 

ainda pouco à vontade em 2011, se posiciona como jornalista ‘tradicional’. Teria ela, 

um ano depois, se adaptado ao (tele)jornalismo de estilo de vida que tende a focar no 

domínio privado sem perder de vista a publicização de informações úteis ao cotidiano 

do telespectador (KRISTENSEN e FROM, 2012, HANUSCH e HANITZSCH, 

2013)?  

Tal qual em 2011, a gastroenterologista Luciana dividiu a bancada de 

demonstração104 – local importante da visualização do didatismo do programa como 

veremos adiante – com a jornalista Mariana Ferrão e a médica utilizou as massinhas 

para explicar, sem nenhuma cerimônia, o que significavam os diferentes formatos. A 

                                                             
100 Na época o programa, exibido na Rede Bandeirantes elegia cenas mais bizarras da televisão 
semanalmente.  
101 http://odia.ig.com.br/portal/diversaoetv/39-bem-estar-39-fala-sobre-fezes-e-apresentador-diz-que-o-
intestino-%C3%A9-nosso-segundo-c%C3%A9rebro-1.482631. Acesso em 04/02/2016. 
102 http://www.tribunahoje.com/noticia/2951/entretenimento/2011/08/07/no-bem-estar-mariana-ferrao-
vira-a-musa-das-manhas.html. Acesso em: 04/02/2016. 
103 Não foi localizado o programa completo; apenas parte em que Mariana Ferrão dá essa declaração 
104 Chamamos de bancada uma espécie de balção disposto no cenário e que é local para as 
demonstrações dos especialistas (ou bancada da cozinha porque no início, em 2011, era associada ao 
ambiente da cozinha no cenário). Fazemos analogia com a do jornalismo mais adiante mesmo que ‘o 
sentar das autoridades’não exista nessa bancada. 
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internet reverberou o programa novamente e o apresentador Fernando Rocha admitiu, 

em entrevista, que há razão cultural para o espanto do telespectador. “Ficamos 

constrangidos, mas devemos levar a sério [o intestino]”, disse ele105. Em 2012, mesmo 

repetindo as réplicas de fezes feitas de massa para modelar, havia um triunfo a ser 

exibido: o agradecimento de uma telespectadora que graças a uma dica do Bem Estar 

havia ‘desenvolvido um jeito’ de se livrar da prisão de ventre. Estreava, assim, o 

quadro Aprendi com o Bem Estar106 – um modo de chegar ao telespectador em que se 

valoriza sobretudo a eficácia do próprio programa, mostrando o agenciamento do 

telespectador e sobre o qual falaremos nesse capítulo.  

A repercussão, de certa forma pejorativa, em outras mídias dos temas do Bem 

Estar não inibiu o programa de continuar tratando de assuntos íntimos. Nessa 

amostra, há um totalmente dedicado ao banheiro. O gancho para fazê-lo foi uma 

pesquisa realizada por empresa especializada sobre banheiros corporativos e o 

cirurgião do aparelho digestivo e proctologista Fábio Atui ensinou, entre outros, como 

sentar na privada de modo a melhor evacuar (15/04/15). Para uma programa sobre 

cuidados íntimos da saúde dos homens e das mulheres (27/08/12) foram feitas 

reportagens curtas, do tipo Povo Fala, nas ruas de São Paulo. Alguns um tanto 

envergonhados, outros bastante à vontade, falaram de corrimento, roupa apertada, 

participação do parceiro na solução do problema. Na bancada do estúdio, o 

ginecologista José Bento, que nos anos de 1990 trabalhou na televisão com Ana Maria 

Braga, fazia o arremate final: mostrou calcinhas e reforçou que as de algodão são 

melhores para a saúde dos órgãos genitais; mostrou absorventes e, utilizando-se de 

uma maquete da vagina e útero, ensinou como colocá-lo internamente.  

Tratar de assuntos ‘difíceis’ como o exemplificado acima afastaria o público? 

“São temas naturais, não afastam o público porque o telespectador nunca vê isso na 

televisão”, respondeu Mariana Ferrão ao ser indagada sobre os temas escatológicos, 

mas acreditamos que a resposta possa se estender aos assuntos mais íntimos. De 

qualquer maneira, revelar a intimidade tem sido uma característica da incorporação do 

povo na televisão desde os anos 2000 quando os primeiros programas da TV- 
                                                             
105 http://odia.ig.com.br/portal/diversaoetv/39-bem-estar-39-fala-sobre-fezes-e-apresentador-diz-que-o-
intestino-%C3%A9-nosso-segundo-c%C3%A9rebro-1.482631. Acesso em 04/02/2016. 
106 Pela análise longitudinal, 2012 marca a estreia do quadro, mas em programas anteriores foram 
exibidas reportagens sobre telespectadores que declararam o aprendizado com o Bem Estar. 
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realidade chegaram ao Brasil. Se no referencial da comunicação do grotesco os 

defeitos físicos ou morais impactantes ou as façanhas circenses eram o passaporte 

para o povo figurar diante das câmeras, na atualidade é a disposição para revelar sua 

intimidade que tem garantido a participação do anônimo na tevê (FREIRE FILHO et 

al, 2008). Esse pesquisador talvez estivesse pensando apenas em programas como 

Casos de Família (SBT) ou Big Brother mencionados no artigo. No entanto, a 

intimidade a ser mostrada é quase infinita e no caso do Bem Estar é ‘guiada’ pelos 

médicos e, portanto, vêm revestida do aval de especialistas.  

5.1.2 Das pautas sazonais à filantropia 

Se é início do verão, na certa haverá programas sobre micoses. Se for do 

inverno, sobre doenças respiratórias. Próximo da Páscoa, o programa tratará sobre 

chocolates (20/3/2013) ou maneiras saudáveis de se preparar peixes. As efemérides 

ligadas à saúde como o Dia Mundial de Controle da Diabetes também podem ser tema 

do Bem Estar (14/11/2012). A atualidade, dimensão valorizada pelo jornalismo, é um 

critério presente nas pautas que, muitas vezes, retomam assuntos da grande imprensa 

e os ressignificam no contexto do programa. O de 10/10/2014 sobre ebola ilustra esse 

fato.107 Ele foi exibido no dia em que um paciente internado em Cascavel, oeste do 

Paraná, foi transferido para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no 

Rio de Janeiro, com suspeita de ter contraído ebola. Do estúdio, o único especialista 

do programa, o infectologista Caio Rosenthal, dava explicações à medida que 

Mariana Ferrão e Fernando Rocha ancoravam o programa com flashes ao vivo de 

repórteres de Cascavel, do Rio de Janeiro e de Brasília, onde o ministro da saúde daria 

uma coletiva.  

Chamou a atenção o sentido de urgência imprimido pelas mudanças rápidas 

dos locais (Cascavel, Rio de Janeiro, Brasília) e pelo som com ruído, típico de 

entrevistas ao vivo pelo telefone, das testemunhas do posto de saúde de Cascavel 

                                                             
107 Fora do corpus dessa amostra, há as edições sobre água sobretudo em março de 2015, época da crise 
hídrica em São Paulo: cuidados ao armazenar, como reaproveitá-la etc. Isso também ocorreu com a 
dengue e, nos últimos meses de 2015 e início de 2016, com a Zika. Além de programas sobre o 
assunto, criam quadros que são exibidos quase que diariamente durante certo periodo. Aqui tem dengue 
foi um (telespectadores falavam da situação em sua cidade); Notícias da Zika foi outro (avanços, 
descobertas etc). 
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(PR). É o momento em que o Bem Estar tenta se construir como fonte confiável sobre 

o ebola, vírus cuja letalidade era então desconhecida da maioria da população 

brasileira e assustava. É o momento, portanto, de o programa se firmar como 

referência na saúde de maneira geral. Todavia, mesmo em ocasiões em que trata de 

doenças contagiosas, revestidas de sentidos mais políticos, a dimensão da saúde 

continua focada nos comportamentos individuais, como veremos adiante.  

As pautas também podem ser sugeridas pelos telespectadores. O programa de 

27/08/2014, anunciada como a maneira de limpar uma casa, abordou problemas 

respiratórios de uma senhora que, da sua cozinha, prepara algodão doce para ser 

vendido em sua cidade, Pidamonhangaba (SP). As partículas do açúcar colorido que 

se espalham pelos móveis e chão da residência e podem obstruir o aparelho 

respiratório incomodavam o irmão da vendedora que escreveu para o Bem Estar. Com 

a orientação de uma química, o Bem Estar propôs a instalação de um purificador na 

cozinha (Programa de 27/08/2014). 

Essa edição, no entanto, também chama a atenção pela primeira menção ao 

vírus da chikungunya, com uma reportagem do Acre. “Só depende de nós [para evitar 

a chikungnya] ”, afirmou a médica, Ana Escobar. “É não ter foco do mosquito em 

casa”. De sorriso fácil, a pediatra e consultora do Bem Estar é uma das especialistas 

totalmente integrada à filosofia do programa e que mostra naturalidade frente às 

câmeras. É também uma espécie de médica generalista – ou seria médica coringa? É 

que ela participa de programas não relacionados à sua área como a renúncia do Papa 

Bento XVI, discutido adiante, ou em 16/03/16, no programa que tratava dos produtos 

do dia a dia desenvolvidos a partir de pesquisas aeroespaciais – ela comentou sobre as 

lentes especiais de óculos. Foi aí que o apresentador Fernando Rocha justificou, em 

tom descontraído, que a Dra Ana tem superespecialidades108.  

Certa vez, Mariana Ferrão explicou, em entrevista à Daphne Nery109, que os 

temas são decididos pela abrangência. Quer dizer, quem assiste ao Bem Estar tem de 

                                                             
108 Mais adiante, afirmamos que ter especialidade médica condizente com a temática do dia é um dos 
diferenciais do Bem Estar. No entanto, não acreditamos que a aparição da pediatra Ana Escobar em 
diversos programas não relacionados à saúde das crianças tenha comprometido esse traço distintivo do 
Bem Estar até então. 
109http://diversao.terra.com.br/tv/mariana-ferrao-diz-que-bem-estar-regularizou-sua-
rotina,4da7507c7255a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso: 02/01/2016. 
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pensar: “nossa, estão falando comigo. Tenho esse problema”. Ou “conheço alguém 

com esse problema”. Ou seja, a temática interessa a grande parte da audiência, mas 

sua solução é dirigida ao telespectador individualmente, como define o (tele)jornais-

mo de estilo de vida. De fato, é possível usar essas expressões ao assistir o programa, 

mas não significa que o Bem Estar não aborde doenças raras. Em 2014, a filha de um 

senhor que soluça há seis anos escreveu ao Bem Estar, na esperança de resolver o 

problema do pai, de 65 anos, que mora em Santos (SP). Reportagem exibida em 

24/04/2014 e, então, o proctologista e cirurgião do aparelho digestivo Fábio Atui e a 

ortorrino Tanit Sanches confessaram não saber como ajudá-lo. Mas a intenção do Bem 

Estar é estabelecer laços fortes com a audiência e, como no caso da vendedora de 

algodão doce, tentar encaminhar uma sugestão de solução, fazendo seu papel filantró-

pico, que será discutido a seu tempo nesse trabalho. A otorrino Tanit, então, sugeriu 

que ele procurasse um hospital-escola onde haveria maior chance de pesquisa na área.  

A interação entre os dois profissionais médicos, Tanit e Fábio Atui, foi 

evidente e transpareceu que participaram ativamente da produção daquela programa, 

chegando mesmo a demonstrar como cada um interrompe seu próprio soluço. Ou seja, 

se aproximaram do telespectador, colocando-se como ‘gente como a gente’. É fato 

que os especialistas têm conhecimento prévio do roteiro do programa e os que vão 

com frequência ao Bem Estar, como os mencionados, quase sempre deixam claro esse 

conhecimento nas falas iniciais de cada programa – eles anunciam um assunto e, sem 

prolongá-lo, emendam algo como ‘vamos falar disso mais tarde, no programa’ .  

Em algumas edições, o Bem Estar veicula assuntos extra-saúde como 

resgastes de desmoronamentos causados por enchentes, sorteio das chaves do futebol 

para a Olimpíadas do Rio etc. Em outras, divide a ancoragem como aconteceu com a 

renúncia do Papa Bento XVI, em 11/2/2013. A apresentadora do jornal Hoje, Sandra 

Annenberg, que diariamente participava ao vivo do Bem Estar, praticamente ancorou-

o, chamando repórteres internacionais e entrevistando, pelo telefone, vaticanólogos. 

Do estúdio do Bem Estar, a médica pediatra Ana Escobar se limitou a mencionar 

alguns aspectos da saúde de uma pessoa com idade mais avançada.  

A inserção do jornalismo ‘tradicional’ no Bem Estar via a bancada do jornal 

Hoje desde a estreia do programa, em 21/02/2011, foi substituída pelo quadro G1 em 

um minuto, em 20/04/2015. “Agora é hora de saber o que se passa no Brasil e no 
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mundo” é a chave para a câmera enfocar o telão e também conduzir o telespectador 

para essa nova cena comunicativa. Em geral, cada apresentador se posiciona ao lado 

do telão o que lhes permite olhar para o colega jornalista da redação do G1 e também 

inserir o telespectador no diálogo descontraído que normalmente encerra o um 

minuto, tempo em que três notícias ligadas à atualidade ou à curiosidade são anuncia-

das de tal maneira que a última possa, de preferência, render palavras amistosas entre 

os três jornalistas. De certo modo, isso pode demonstrar a tendência de fazer com que 

o telespectador mude de plataforma: da TV para a internet, pois o programa também 

tenta a interação on-line como veremos na seção Interatividade com a audiência. 

Todavia, falar de produtos do conglomerado Globo no programa Bem Estar 

tem se tornado mais frequente como observamos nos meses iniciais de 2016. A cada 

nova edição das revistas Crescer e Casa e Comida, ambas da Editora Globo, o 

programa exibiu uma reportagem ou falou sobre algum detalhe das revistas ao vivo, 

do estúdio, sempre exibindo a capa. É uma forma de inserção promocional feita no 

interior do programa (CASTRO, 2012, p. 83) e um falar de si mesmo que atinge a 

mídia expandida, representada pelos outros meios de comunicação do conglomerado 

que vão além da tevê, como revistas e o site G1 (DUARTE, 2004).  

Já a inserção diária ao vivo do programa Encontro, também por meio de um 

dos telões do Bem Estar, foi testada durante alguns meses de 2015, mas durou pouco. 

Optou-se, depois, por fazer isso no intervalo comercial o que também é considerado 

uma ação promocional, mas nesse caso de caráter autônomo (CASTRO,2012, p.83). 

Quer dizer, é um produto independente que não está atrelado ao programa. Ambas 

evidenciam uma das estratégias que o conglomerado Globo emprega para a autorrefe-

rencialidade e para chamar a atenção do telespectador para os seus diversos produtos. 

Tornar-se a si próprio tema e objeto de seus programas não é uma tendência nova, 

mas, para Elizabeth Duarte (2004) isso vem se expandindo de forma vertiginosa e 

com funções estratégicas diversas. 

5.1.3 Interatividade com a audiência 

As perguntas dos telespectadores enviadas pela página do programa ou pelo 

Falecomredeglobo.com.br é um dos elementos constituintes da transmissão ‘ao vivo’. 
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Essas figuras invisíveis, às vezes materializadas em fotos, são rotineiramente 

nomeadas e, ocasionalmente, também identificadas pela cidade onde moram pelos 

jornalistas-apresentadores que leem a pergunta endereçada aos especialistas – em 

geral, são pedidos de opiniões, de conselhos ou de esclarecimentos. A questão é 

escolhida pelo editor, desempenhando as funções de gatekeeper110, que em uma 

estratégia de silenciamento dos recursos de seleção não fornece os critérios para a 

exibição de uma pergunta em detrimento de outra. Mostrada em um dos telões, a 

questão tem diferentes funções. Pode introduzir um novo angulo do assunto discutido 

no estúdio ou ser a deixa para a chamada de uma reportagem. Nesse caso, a resposta 

ao telespectador é dada ao término da externa. Pode também ser introduzida 

abruptamente e assim auxiliar o jornalista-apresentador a mudar de assunto quando 

um especialista tenta discutir algo que não faz parte do tom do programa, como 

abordaremos na segunda parte da análise. Não há réplica e um programa pode ser 

exibido sem nenhuma pergunta do auditório virtual (01/07/2015), como também são 

chamados os telespectadores.  

Colocar o público no centro é uma estratégia popular entre os telespectadores 

(GILES, 2002). Para inseri-los na cena, simulando uma conversa, Fernando Rocha 

usa com frequência a expressão: “tem gente querendo participar da nossa conversa” 

ou “tem uma pergunta da internet. Chegou agora”111 – texto que às vezes é ajudado 

pelo som de ‘um flash’. A pergunta é, então, enquadrada na tela no mesmo formato 

em que está no site, e o nome do telespectador-remetente e a questão são lidos por um 

dos jornalistas. Há especialistas que invocam o nome do remetente para começar a 

resposta e aí se tem a impressão de que há uma interação entre o programa e o seu 

público. Dura pouco, no entanto. Como nem sempre há imagem do telespectador; não 

há réplica e se muda de assunto rapidamente, esse diálogo perde força.  

David Giles (2002) afirma que o telespectador precisa acreditar na 

credibilidade dos participantes do público. Isso é construído por meio de conversas 

autênticas, espontâneas, naturais que representem com acuidade as experiências do 

personagem (MONTGOMERY apud GILES, 2002). Por mais que os jornalistas-

                                                             
110 Profissional de empresa de comunicação com o poder de decidir o que será mostrado ao grande 
público. 
111 Mariana Ferrão não faz tanto uso do advérbio agora. 
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apresentadores usem de estratégias para simular uma conversa com o telespectador e 

dar a ela sentido de naturalidade, podemos afirmar que o auditório virtual do Bem 

Estar difere das “teleconsultas médicas gratuitas” analisadas por Natansohn (2005) no 

Note e Anote (Record, nacional)112 em que a inserção da audiência se dava por 

telefone e havia réplica. Aqui, valemo-nos da ‘personalização sintética’113 das 

conversas no rádio e na televisão a que se referiu Norman Fairclough (citada por 

THORNBORROW, 2001, p.460) em seu estudo sobre a crescente informalidade do 

discurso na esfera pública sugerindo que a conversa, de certa maneira, seria 

construída e, portanto, não autêntica. Dizer apenas o nome, sem foto ou voz (o local 

de onde se escreve não foi constante na análise longitudinal), pode, sim, passar a 

sensação de perguntas construídas.  

Por outro lado, reconhecemos que essa estratégia comunicativa do Bem Estar 

pode também fazer com que a audiência se identifique com o programa pois, por 

vezes, o telespectador vai além do pedido de conselho, dando informações sobre sua 

própria condição de saúde ou de familiares, o que pode despertar empatia em quem 

assiste ao programa. É expressiva a participação do telespectador quando os 

apresentadores pedem o envio de fotos de filho fazendo alguma atividade, dos avós na 

data dedicada a eles, de animais de estimação etc114. Reconhecemos também que as 

perguntas imprimem ritmo às conversações ao vivo no estúdio e dão oportunidade aos 

especialistas de reforçarem alguns pontos de vista e desfazerem possíveis mal 

entendidos.  

Afirmamos, todavia, que não é fácil o telespectador ter uma pergunta 

respondida. As chances aumentam se for uma formulação descomplicada, direta, 

tentando esclarecer algo simples, quer dizer, um único assunto.  

                                                             
112 Este trabalho inclui também a análise do Conversa Franca (Band-Bahia) 
113 Tradução nossa para synthetic personalization  
114 Embora não seja objeto desse trabalho, observamos na página do programa na internet que em 
algumas ocasiões a produção agradeceu e justificou a falta de tempo para exibição de todas as fotos.  
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Figura 01: Pergunta da autora deste trabalho exibida no Bem Estar 

Há outras formas de interatividade com a audiência. Além do tradicional ‘o 

povo fala’ – por vezes repaginado com pergunta que finaliza uma reportagem gravada 

que então é respondida, ao vivo, no estúdio – há também as enquetes realizadas 

durante a veiculação do programa, cujo uso cresceu em 2013, como pudemos 

observar nessa amostra. Respostas a perguntas como “Com que frequência você come 

chocolate?” (20/3/2013) ou “Você já teve anemia?” (07/01/2013) são mostradas na 

tela em porcentagem sem que o telespectador saiba qual o número total de 

participantes. Já houve programas, como o de dietas de 17/11/2014, em que duas 

enquetes foram feitas, mas esse recurso passou a ser usado com menor frequência em 

2015. É certo que a televisão tem sido assistida por quem, ao mesmo tempo, navega 

na internet. O próprio programa se vale desse recurso, pois pede a interação dos 

telespectadores pela página do Bem Estar, como mencionamos acima.  

No entanto, tudo indica que a audiência do Bem Estar é composta também por 

geração pouco afeita às tecnologias. Se tomarmos a declaração do jovem cardiologista 

que participava pela primeira vez do programa, em 05/06/2015, verificaremos que a 

terceira idade é um dos públicos do programa: “Tem muitos idosos nos assistindo, 

entre 70 e 80 anos. É importante lembrar que a dança ajuda na redução do infarto”, 

disse o cardiologista Leandro Echenique que dividiu o estúdio com um grupo de 

soltarinos – termo cunhado pelos dançarinos de Recife (PE) adeptos do estilo ‘dança 

solta’. Tida como atividade lúdica, a dança é ressignificada como ‘prática de saúde’ 

(SUDO e LUZ, 2007, p. 1034) e, às sextas, aumentam a probabilidade dela ser o 

assunto principal do programa. “Sexta-feira é dia de exercício físico no Bem Estar”, 

disse o preparador físico D’Elia, revelando aos telespectadores menos atentos as 
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estratégias do programa115. Era a edição de 31/03/11, em que três personagens que 

participaram das reportagens foram convidados a irem ao estúdio para demonstrarem 

os exercícios para perder a barriga, orientados pelo educador físico. Nos feriados 

também é frequente pessoas comuns compartilharem o estúdio com os jornalistas-

apresentadores e os especialistas. Elas não são celebridades, não são personagens da 

mídia, não possuem status de especialistas devido a uma identidade particular como 

psicólogo ou qualquer outra profissão. São participantes definidos pela ausência de 

status, como afirma David Giles (2002, p.604) ao conceitualizar ordinary people.  

Além dos dois exemplos citados, nessa amostra há também a edição de 

28/09/2012, em que um grupo dançou zouki e outro, balé, e, exceto pelos professores 

do grupo, a maioria dos integrantes faz o papel de figurinista, mas mesmo assim 

podemos dizer que pessoas comuns já fazem parte do texto do programa, uma 

característica típica da TV-realidade, como mencionamos (BRATICH, 2006, p.68; 

FREIRE FILHO et al, 2008) e que aprofundaremos na seção seguinte.  

5.1.4 Reality shows e as estratégias de reportagem  

Em abril de 2016, a produção do Bem Estar convidou os telespectadores a 

escolherem quatro, entre dez candidatos, que fariam parte de um programa de 

emagrecimento auxiliado por profissionais de saúde da afiliada da Globo (RTC), em 

Foz do Iguaçu (PR). Eles iriam se juntar a outros já escolhidos pela produção do 

programa para fazer parte do grupo que, até dezembro de 2016, desejava perder 

muitos quilos para estar em forma no verão. A RTC já havia feito duas versões do 

programa em Foz do Iguaçu e transmitido regionalmente. Para essa versão, exibida 

em nível nacional, 950 pessoas se inscreveram, segundo a página do Bem Estar.  

Para sensibilizar a audiência, cada um dos 10 candidatos da etapa final 

protagonizou um vídeo explicando as razões pelas quais mereceria o voto do 

telespectador. Ao escolher quem fica, em estratégia oposta a quem sai como ocorre no 

Big Brother Brasil com a qual parte dos telespectadores já está acostumado, a 

produção criou uma maneira de interagir e de se aproximar da audiência valendo-se 

de uma ‘causa nobre’: os que participariam do programa receberiam gratuitamente 

                                                             
115 No início de 2016, observamos que diminuiu o número de programa dedicado à dança às sextas. 
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orientações para emagrecer. A estratégia revela quão interativa a tevê se torna a cada 

dia sem, é claro, ameaçar o resultado final da sua proposta já que seis candidatos 

haviam sido selecionados pela produção do programa, de acordo com as 

características que acredita ser essencial para o sucesso do show de transformação 

(makeover show).  

Entre os diversos subgêneros da TV-realidade, os de transformação (makeover 

show) são os mais frequentes no Bem Estar e o formato é de quadro estrelado por 

personagens comuns. Fabiana, por exemplo, é diarista e em 2015 superou as metas 

estabelecidas para perda de peso em que teve o auxílio de coaches, assunto ao qual 

voltaremos nessa análise. Carismática, ela retornou ao programa de 4/01/2016 como 

personagem inspiradora para as promessas do início do ano: continuar perdendo peso. 

No programa, esse desejo muitas vezes é enfatizado como reeducação alimentar. 

Como era o primeiro dia útil de 2016, Mariana Ferrão abriu o programa dizendo: 

“Nossa meta no Bem Estar é ajudar você todos os dias úteis do ano”. A partir daí 

trataram das dicas para “cumprir as metas para perder peso, parar de fumar e ficar 

mais tempo com a família”, os desejos mais cobiçados, segundo os apresentadores do 

programa.  

Os shows de transformação do Bem Estar, em geral, duram dois meses, mas 

podem chegar a mais como o do ex-jogador de futebol Eder que, durante um ano, foi 

acompanhado por uma equipe de especialistas em saúde, em Sinop (MT) com o 

objetivo de emagrecer 70 quilos, entre o início 2014 e fevereiro de 2015. Na maioria 

das vezes, no entanto, os personagens desses realities não têm nenhuma visibilidade. 

São pessoas comuns que enfrentam problemas como todos nós e que contam com a 

ajuda de uma equipe de consultores multidisciplinares colocados à disposição pela 

emissora.  

Foi assim com o Viva mais leve , que foi ao ar em junho de 2012. Cinco 

pessoas com obesidade de diferentes regiões do Brasil foram selecionadas pela 

produção do programa para tentarem perder peso com a ajuda de especialistas da 

Globo: psicólogo, endocrinologista, preparador físico e nutricionista. Já o Meu filho 

não dorme, que estreou em 2014, foi realizado com quatro crianças menores de 2 anos 

com dificuldades para dormir bem e contaram com a ajuda de Márcia, consultora do 

sono (Quadro 4). No corpus dessa análise longitudinal, aparece um dos episódios em 
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que Anne, de apenas um ano, se acalma no berço sozinha, depois de chorar por vários 

minutos. O método empregado, conhecido como choro controlado, foi mostrado 

graças às imagens em preto e branco de uma baba eletrônica. Em uma tendência já 

verificada no telejornalismo (GUTMANN, 2012), o Bem Estar também se vale de 

imagens vindas dos mais diversos registros eletrônicos. Nesse episódio, os efeitos de 

vigilância se sobressaem ao mostrar espaço socialmente reservado para o descanso de 

uma criança. Revela um pai de classe média cuidadoso com a filha e a esposa. As 

imagens da babá eletrônica são mostradas pela reportagem como forma de revelar 

visualmente o narrado em off 116pela apresentadora Mariana (“Olha que incrível, basta 

o pai entrar no quarto para a Anne parar de chorar”) – não havia repórter nessa 

externa em que também foram utilizadas imagens e voz da consultora do sono 

transmitidas por celular. Ao usar imagens que não foram produzidas nem por 

equipamentos sofisticados nem por profissionais, ao incorporar o skype ou o celular 

nas transmissões, o programa se renova. 

Quadro 4 - Algumas séries e reality show do Bem Estar 

Nome Ano Duração 

Viva mais leve*- (emagrecimento de 5 
personagens) 2012 

4 meses; equipe – psicólogo, 
endocrinologista, nutricionista, 
educador físico 

Diário do leite (Menino de 10 anos 
alérgico ao leite) 2012 

3 meses; retorno/acompanhamento 
em nov 2014 e mai 2015. Equipe: 
nutricionista e pediatra 

Meu filho não come (três crianças 
menores de 5 anos) 2013 

3 meses; retorno/acompanhamento 
com 2 personagens em ago 2015; 
equipe: pediatra, nutricionista e 
chefe de cozinha  

Dieta Nostra* (homem de cerca de 30 
anos com colesterol alto) 2013 2 meses; equipe: nutricionista e 

cardiologista 

Meu filho não dorme (três crianças 
menores de 2 anos) 2014 2 meses; equipe: especialista em 

sono infantil 

Água para beber (personagem adulta 
que bebe pouca água) 2014 2 meses ; não havia uma equipe: 

fisiologista, nutricionista  

                                                             
116 Off: narração veiculada enquanto imagens são exibidas sem que apareça a imagem de quem narra.   
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Nome Ano Duração 

# eu resisti* (personagem quer comer 
melhor, pois trabalha viajando) 2014 

4 meses; consultas pela internet com 
nutricionista; uma consulta com o 
consultor Fábio Altui.  

Bola pra frente – (jogador de futebol 
Éder – emagrecer 70 kg) 2014 

1 ano; equipe: psicólogo, 
nutricionista, educador físico, 
cardiologista 

Cintura Fina (uma comerciante e uma 
diarista; perda de peso com a ajuda de 
couchers 

2015 
2 meses; coachers: uma profissional 
(educador físico e nutricionista) para 
cada uma 

Afina Rocha (coapresentador do 
programa) 2015 2 meses; equipe: cardiologista, 

psicólogo e nutricionista. 

Afina Rocha, vida real 
(coapresentador do programa perder 5 
kg que recuperou) 

2016  
Equipe multidisciplinar de médicos; 
inclui educador físico. 

Bem Verão**(10 pessoas gordas 
definem metas para perder peso até 
dezembro de 2016; em quatro delas o 
telespectador votou pela internet) 

2016  

7 especialidades médicas e 
paramédicas 

*Personagens pediram ajuda ao Bem Estar para emagrecer ou diminuir colesterol 

**. Cerca de 950 pessoas se inscreveram para o programa da RTC, afiliada da Globo no 
Paraná; 10 foram escolhidas (4 pelos telespectadores; 6 pela produção) 

Fonte: Autora da pesquisa 

Talvez pudéssemos dizer que esses quadros de transformação têm apenas a 

função de educar o telespectador como podem fazer o jornalismo ‘tradicional’ ou 

mesmo os documentários ao abordar, por exemplo, a obesidade. Desse modo, 

poderíamos considerar esses elementos de makeover show presentes no Bem Estar 

apenas como uma renovação das estratégias de reportagem do telejornalismo. Há, 

todavia, um fato que chama muito a atenção: a produção do programa disponibiliza 

especialistas para ‘tratar’ dos personagens das séries, quadros ou reality. O programa 

intervém ativamente para resolver um problema. É o que Oullette e Hay (2008, p. 71) 

chamam de “formulário para requerer serviço público”117. Os autores se referem à 

sociedade norte-americana e, portanto, a serviços que originalmente deveriam ser 

prestados por aquele governo, mas acreditamos que isso não invalida o paralelismo 

com a nossa realidade.  
                                                             
117 Tradução nossa para: application form of public service 
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5.1.5 Desempenhando funções pastorais 

O Bem Estar tem edições realizadas ao ar livre por cidades brasileiras, normal-

mente às sextas, chamadas de Bem Estar Global (13/11/2015, em Campinas, nessa 

amostra). Nessas ocasiões, os jornalistas-apresentadores comandam show de dança 

e/ou música e também as inserções de repórteres que, de tendas próximas ao palco, 

entram ao vivo para falar dos serviços de saúde oferecidos durante o evento. Entre 

janeiro e dezembro de 2015, o Bem Estar Global ocorreu em Florianópolis, Belo 

Horizonte, Belém, Vitória, Fortaleza, Campinas, Salvador. Em parceria com entidades 

de classe como Sociedade Brasileira de Endocrinologia (SBE), Sociedade Brasileira 

de Angiologia (SBA), Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), entre outras, o Bem 

Estar oferece serviços de avaliação e de orientação gratuitos para a população como 

teste rápido para diagnóstico de hepatite C, glicemia, avaliação de bruxismo, entre 

outros. “Cada edição tem uma média de 6 a 9 mil impactados”, afirma o site da SBU, 

entidade que participou de todas as edições, por meio das suas regionais118.  

O Bem Estar Global está longe da estrutura do Projeto Criança Esperança119, 

mas perto se pensarmos em marketing de causas sociais. O evento oferece 

entretenimento aos que comparecem ao espaço público por meio dos cantores ou 

dançarinos que animam o espetáculo. Oferece também atendimento de saúde gratuito 

para a população em período que vai bem além dos 40 minutos do programa. Na 

gramática do gênero promocional televisivo, o Bem Estar Global destaca o produto, 

exaltando seus afazeres; agrada o telespectador, estreitando sua relação com ele; e 

valoriza a empresa, agregando atributos sociais à Rede Globo (CASTRO, 2012, p.91). 

 No entanto, visto pela perspectiva que nos interessa neste trabalho, contratar 

profissionais para resolver problema de determinado grupo – no caso dos quadros 

para perda de peso ou para orientar a população de determinada cidade – não seria 

característica filantrópica do programa que estaria desempenhando as funções 

pastorais confiadas pelo Estado a instituições privadas (FOUCAULT, 1995)? Na 

modernização do poder pastoral, cresce o número de ‘oficiais’ desse poder, incluindo 

                                                             
118http://portaldaurologia.org.br/noticias/sbu-participa-das-ultimas-edicoes-do-ano-do-bem-estar-
global/. Acesso: 12/12/2016 
119 Projeto da Rede Globo que arrecada doações de telespectadores para investir em programas sociais 
no Brasil, em parceria com a Unesco, governo federal e outros. 
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atores que não pertencem ao estado (FOUCAULT, 1995). É uma nova forma da 

televisão, enquanto tecnologia cultural, oferecer orientações pedagógicas para sua 

audiência a quem ela tenta moldar a conduta – são os especialistas em sáude que com 

sua autoridade e discursos de verdade acabam por serem referências para os 

telespectadores do Bem Estar. É dessa maneira, sem conexão óbvia com o mundo 

oficial, que o estado liberal governa a distância. 

Para verificar como isso acontece no Bem Estar, passamos à segunda etapa da 

análise do Bem Estar em que aprofundaremos no diálogo que o programa mantém 

com a sua audiência. Voltemo-nos para os mediadores, as temáticas alimentação e 

câncer e alguns aspectos formais explicitados no capítulo de metodologia. 

5.2 Os endereçamentos do Bem Estar 

Os maestros das narrativas do Bem Estar são os mediadores Mariana Ferrão e 

Fernando Rocha, jornalistas-apresentadores do programa que ajudam a mediar o 

diálogo entre os especialistas em saúde e a audiência do Bem Estar que é posicionada 

como aprendiz. Antes que Fernando e Mariana comecem a reger as histórias do Bem 

Estar, a vinheta do programa já convida o telespectador a se movimentar. Elas 

participam do sentido identitário que se deseja atribuir ao programa, (KILLP apud 

MARTINS, 2016) e é também o ‘lugar de fala’ em que o discurso autorreferencial de 

uma emissora é dado a ver, ouvir e sentir (MARTINS, 2016). Exibidas na abertura ou 

nos intervalos, elas possuem caráter de síntese, veiculando imagens representativas 

dos principais assuntos que podem ser encontrados no programa. A vinheta do Bem 

Estar mudou em abril de 2015. As novas imagens imprimem maior ritmo e o 

característico tom azul claro da água deu lugar ao verde, azul e amarelo.  
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Figura 02: Na vinheta antiga havia pouca diversidade de atores e cores.  
Fonte: programa de 11/07/2012 

 

              

Figura 03: Vinheta nova propõe mais atores, cores e movimento.  
Fonte: programa de 13/11/2015 

De certa forma, os assuntos representados nas vinhetas são os mesmos – 

atividade física e alimentação – mas foram maximizados pela inserção de maior 

número de imagens que emergem em um movimento do fundo da tela em direção à 

sua superfície, envolta em círculos. Os atores mudaram: crianças aparecem nadando e 

comendo ao lado do pai – este adquire um papel que, até há pouco tempo, seria 

reservado apenas às mães. Frutas e verduras ganham visibilidade e os exercícios 

físicos, antes restritos ao alongamento, incluem um homem correndo no parque, um 

grupo de homens e mulheres na academia e em outro local dançando solto, e um casal 

heterossexual em atividade de lazer ao ar livre. Em ambas as vinhetas há a presença 

de um especialista em saúde identificado pelo estetoscópio que carregam. Mas se 

antes o médico branco aparecia apenas de costas, a vinheta atual exibe uma médica 

negra ao lado de uma paciente de origem asiática. As novas cores e atores indicam 
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que a vinheta ficou mais ‘quente’ e inclusiva, representando de modo mais amplo o 

telespectador que é convocado já nos segundos iniciais a sair do sofá e dançar, correr, 

caminhar; e a colocar frutas e verduras em sua dieta120.  

Quando a câmara enquadra os apresentadores em plano geral – configurando 

sentido de conversa entre os próprios mediadores e entre estes e os supostos 

telespectadores – para rapidamente passar ao primeiro plano121, indicando 

proximidade em relação à audiência, Mariana e Fernando começam a tarefa de 

alinhavar e construir unidade dos diversos sujeitos de fala: especialistas, repórteres, e 

telespectadores que enviam perguntas pela internet. Transmitido ao vivo do estúdio 

em que espaços integrados simulam uma cozinha e uma sala de estar, o Bem Estar 

também mudou seu cenário, em abril de 2015. Assim como nas vinhetas, a ideia 

central continua a mesma, mas o visual incorpora novos cores, com um jardim 

vertical que antes era visto para além das janelas de vidro, o que dá amplitude e maior 

flexibilidade ao ambiente para se transformar em espaço para representação de dança, 

luta, jogo ou para converter-se em quarto, banheiro ou área de serviço. Ou seja, é a 

partir da intimidade do lar que o programa se estrutura e, 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 dia a dia que podem ser 

úteis para o telespectador e sua família.  

Para Yvana Fechine (2008, p. 69), os apresentadores são a cara do programa 

que comandam e a credibilidade deste é influenciada diretamente pela confiança que 

os telespectadores depositam nos seus apresentadores. Estes são também um 

dispositivo de intimidade e de identificação com o público e a eles cabe a tarefa mor 

de convidar a audiência para o interior do programa (JOST apud SILVA, 2010). No 

Bem Estar não é diferente. Vestidos sempre informalmente, Mariana e Fernando 

dirigem-se com frequência ao público usando “você” e a “gente te disse”, sempre com 

                                                             
120 Lembramos que observamos uma médica negra no programa em 2016 fora do corpus desse 
trabalho; pais que compartilham a educação dos filhos ainda é pouco mostrado, mas há um exemplo 
nesse corpus mencionado no uso da técnica do choro controlado; a imagem do casal heterosexual em 
atividade de lazer remete-nos à publicidade do Boston Medical Center, anunciante cativo do Bem 
Estar, que trata de problemas sexuais masculinos. 
121 Utilizamos a nomenclatura proposta por Juliana Gutmann (2012): Plano americano (PA): enquadra 
mediador na altura da bancada ou do busto; Primeiro plano (PP): enquadra mediador na altura do 
ombro; Plano geral (PG): enquadramento aberto, que permite a visualização do cenário; close: 
apresenta sujeito do discurso na altura do pescoço. 
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olhares fixos para a câmera, ou seja, para o telespectador. Essa estratégia de 

aproximação perde força quando os apresentadores simulam holografias, o que 

exemplificaremos na seção Cabeça de gordo; cabeça de magro. 

Itania Gomes (2011), ao tratar dos apresentadores, pontua sobre a credibilida-

de construída por eles profissionalmente e que emprestariam ao programa. No caso de 

Mariana e Fernando, percebemos que chegaram ao Bem Estar sem antes ter vivencia-

do o estrelato se comparados, por exemplo, à Fátima Bernardes, que comanda Encon-

tro, programa que sucede o Bem Estar na programação das manhãs da Rede Globo. É 

claro que não eram inexperientes – Mariana havia feito carreira na TV Bandeirantes 

onde começou como repórter do tempo e chegou a cobrir a Copa do Mundo de 2006, 

os Jogos Pan-americanos de 2007 e a dividir a bancada do Jornal da Band. Fernando 

Rocha é jornalista há mais de 18 anos da Rede Globo, onde já atuou no jornalismo 

esportivo. Também é ator e tem sua imagem cuidadosamente construída.  

Ele protagonizou um quadro do Bem Estar, o Afina Rocha, em 2015, em que 

seus gostos alimentares foram mostrados e sua força de vontade valorizada. Fernando 

atuou como um dos próprios exemplos no programa e como espelho dos telespecta-

dores ao conseguir emagrecer os quilos planejados. Essa estratégia de 

comunicabilidade já havia sido usada em horário nobre, em 2011, pelo apresentador 

Zeca Camargo e a repórter Renata Ceribelli, ambos do Fantástico na época, como 

abordamos no capítulo Saúde na televisão.  

Ter o apresentador Fernando Rocha como protagonista de um programa de 

transformação (makeover show) foi o ponto de inflexão na popularidade dos 

personagens. Até então, somente pessoas comuns haviam participado dessas séries no 

Bem Estar, como tratamos no início dessa análise. Fernando Rocha, que durante três 

meses fez regime para perder cerca de 20 quilos, usou o método Ravenna, 

acompanhado por especialistas. Ele foi assunto do programa diversas vezes entre 

março e maio de 2015. Rocha fez do seu regime um blog e, de certa forma, 

protagonizou o que alguns pesquisadores chamam de mídia em primeira pessoa (first-

person media), um jeito subjetivo, autobiográfico e confessional de se expressar 

(HILL, 2001, p.49). Além disso, seu regime gerou matérias nos sites da própria Globo 

e em outros como Uol/celebridades. Autointitulado representante dos gordinhos no 

Bem Estar, Fernando Rocha teve sua intimidade revelada aos telespectadores. Sua 
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casa foi mostrada e sua família exibida. Seus gostos e hábitos alimentares não 

saudáveis foram expostos e, em compensação, a audiência “sentiu” o esforço pessoal 

que um gordinho, amante da cerveja, carne e queijo, teve que enfrentar.  

Meta alcançada e esforço premiado: às vésperas da suas férias para a 

Alemanha, o Bem Estar dedicou um programa inteiro a ele. Expressando-nos melhor: 

Fernando Rocha apresentou a si mesmo (Mariana Ferrão estava de férias) e, na certa, 

reforçou laços com a audiência ao se mostrar autêntico. Chegou mesmo a ganhar um 

bolo de aniversário de um telespectador, durante a programa do Bem Estar Global em 

Campinas (SP) (Programa de 13/11/2015). “Só acreditei no Fernando depois de uma 

semana, quando vi os primeiros resultados”, justificou Sidney, gerente de padaria do 

interior de São Paulo que emagreceu 53 kg, inspirando-se no apresentador que 

também contagiou duas funcionárias da padaria que passaram a controlar o que 

comiam e a perder peso. 

A glamorização de um dos apresentadores e sua aparição em mídia externas à 

da Globo nos remete, em parte, aos fatores exógenos sobre os quais trata Yvana 

Fechine (2008) ao discutir a performance de apresentadores de telejornais. “O modo 

como os apresentadores constroem sua reputação junto ao público é, também, o 

resultado daquilo que se publica sobre eles em outras mídias ou até mesmo das suas 

aparições em outros programas” (FECHINE, 2008, p.72). Seguindo essa cartilha, 

Fernando Rocha participou, em 2015, de um quadro de dança no programa Encontro. 

Depois, integrou a Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão – ações que lhe 

valeram certa visibilidade, pois foram repercutidas em outros veículos na web. 

Provavelmente, um dos atributos que o faz interagir mais fortemente com a 

audiência seja o gosto pela dança – ele diz não saber dançar, faz gestos exagerados 

quando se propõe a tal no programa, tornando-se motivo de e-mails elogiosos ou 

brincalhões dos telespectadores, mas está sempre nesse enquadramento da câmara 

quando a oportunidade existe. Na programa de 1/7/2015, as câmeras o enquadraram 

em plano geral, à direita do vídeo, ao som da cantora Fernanda Takai, da Banda Pato 

Fu, que iria se apresentar no programa Encontro e que era mostrada no monitor do 

estúdio onde, naquela época, os apresentadores do Bem Estar conversavam com 

Fátima Bernardes para saber quais eram as atrações do seu programa, conforme 

descrevemos nesse trabalho.  
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Figura 04: O apresentador dança ao som da Banda Pato Fu, que aparece no telão,  
em segundo plano. Fonte: programa de 01/07/2015 

Não imaginemos uma total improvisação nessa inserção. Ao contrário: 

sabemos que essa construção segue um roteiro orquestrado rigidamente pela direção 

de imagens. Mas percebemos que, às vezes, Fernando Rocha é bastante espontâneo. 

“Só me resta dizer: very good, good lucky, porque nosso programa está acabando. 

Bom retorno, doutora. Boa sorte para o Grêmio”. Foi dessa maneira que ele se 

despediu dos dois especialistas da programa de 01/10/2015. Os termos em inglês 

parodiam o oncologista Antônio Buzaid que tem o costume de inserir vocábulos em 

inglês ao iniciar explicações como, por exemplo, Well...antes de começar uma frase. 

Já relacionar um(a) gaúcho(a) ao Grêmio, lembrando rapidamente de futebol, soa 

autêntico em Fernando que foi repórter esportivo da TV Globo por vários anos e que 

fez o mesmo com o oncologista gaúcho Carlos Barrios ao apresentá-lo (05/02/2014). 

“Ele é um gremista gente fina”, disse Fernando à época. Essa descontração é mais 

uma característica do apresentador que dá o tom ao programa em que a informação 

sobre saúde se mistura a outras em tom coloquial, informal e uma postura corporal 

mais relaxada. Estaria ele construindo a autenticidade do Bem Estar ao falar de 

informações sobre saúde de maneira mais natural e espontânea?  

Ao estudar as conversações em diversos programas, Fernanda Maurício da 

Silva (2010) observa que, mais recentemente, a espontaneidade na divulgação das 

notícias ajuda a construir a autenticidade no telejornalismo, marcando uma 

transformação do papel dos apresentadores – eles, agora, legitimam-se pela habilidade 

verbal que possuem. Fernando, na programa de 1/7/2015 em que apresentava sozinho 

o programa, pergunta a um dos médicos de maneira descontraída e não objetiva como 

cuidar das células natural killers que, a depender do sistema imunológico, poderá 

curar uma pessoa com câncer:  
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Fernando Rocha: Todo mundo tem [células natural killers]? Como é que a gente 
pode cuidar delas? Mandar flores, assim, agradecer a ajuda que elas dão. O que a 
gente pode fazer? (Programa de 1/7/2015) 

 O médico sorri antes de responder. Pode ter sido pego de surpresa, mas dá 

sinais de que a conversa está fluindo de maneira natural. Dito de modo descontraído, 

simplificando a aparente complexidade do termo em inglês, a pergunta revela o lado 

prático, utilitário e informacional que rege o programa – o Bem Estar revela 

informações que devem ter utilidade no cotidiano. Ou, como diz Freire Filho (2009), 

são “os modos de usar”.  

 Silva (2010) relata Makri-Tsilipakou para afirmar que nas conversações em 

ambientes específicos, como no caso dos programas televisivos, os constrangimentos 

formais prevalecem sobre a espontaneidade das interações do dia a dia. Ou seja, o 

tempo regrado, a distinção de papéis pré-estabelecida, entre outros aspectos, 

permanecem. A espontaneidade, para os produtores televisivos, seria uma estratégia 

para fazer crer que aquela conversa é natural. Quando os elementos da gramática 

televisiva são naturalizados, o efeito de espontaneidade torna-se mais evidente e, por 

conseguinte, também o de autenticidade. Essas estratégias, explica Silva (2010, p. 

246), dizem respeito sobretudo à performance dos participantes – como lidam com o 

tempo? Como introduzem novos assuntos?  

Talvez por já ter atuado como ator, Fernando Rocha fica bem à vontade frente 

às câmaras. Seu mote, ao voltar dos intervalos comerciais, é ‘saúde, estamos de volta’ 

e é até conhecido na rua por tal. Certa vez, ele contou no início do programa como um 

motoqueiro o reconheceu e o ajudou a fechar a tampa do tanque de gasolina do seu 

carro em movimento. ‘Saúde’ foi a deixa do motoqueiro ao se despedir de Fernando.  

Na programa de 1/7/2015, da qual comentamos sobre os natural killers, vimos 

outros exemplos de que a naturalização das marcas televisivas acontecem 

informalmente. Para explicar e concretizar o termo resiliência foi utilizada a metáfora 

do ovo122. Diante de situações de stress, pessoas não resilientes não suportam as 

pressões assim como um ovo cru. Um dos médicos exemplifica uma situação de 

                                                             
122 Para João Freire Filho (2012) resiliência, termo emprestado da física, indica um constructo usado em 
pesquisas que avaliam a capacidade das pessoas responderem de modo psicologicamente positivo a 
eventos traumáticos, condições estressantes, saindo da experiência internamente enriquecidas. “É a 
área dileta de investigação da psicologia contemporânea”, escreveu Freire Filho (2012, p. 91) 
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stress: “ problemas com o chefe”. Imediatamente, o apresentador responde: “ não com 

a minha querida, Patrícia, que tá falando aqui no meu ouvido”, deixando claro à 

audiência que há um contrarregra. Em outro momento, Fernando diz: “A gente falou 

sobre isso, doutor, no intervalo, né”, (1/7/2015) lembrando ao telespectador que, 

mesmo quando o programa não está presente na sua sala de estar, ele continua nos 

bastidores. Iluska Coutinho e Jhonatan Mata (2012, p.373) afirmam que as marcas e 

os afazeres do jornalismo – e estendemos para os afazeres televisivos – são cada vez 

mais narrados e podem ser tanto pelo aspecto normativo/educativo, como é o caso da 

maioria no Bem Estar , quanto pela paródia/crítica.  

Se usássemos a categoria de Fechine sobre os apresentadores (2008, p.75), 

poderíamos dizer que são recorrentes a do apresentador-comprometido, aquele que 

vai buscar a empatia com o público por meio de comentários simpáticos e pessoais e 

também a categoria dos que “falam pelo outro”, ou seja, são os apresentadores-

cúmplices como no exemplo abaixo, em que Fernando é relativamente incisivo ao 

insistir que no dia a dia os apelos alimentares são muitos:  

Fernando Rocha: Mas doutor, isso faz parte da vida real, e a vida é todo dia. Essa 
mesa tá bagunçada pra ficar feinha, mas na verdade ela é bonita, a pizza é gostosa, a 
cerveja é gelada, o bolo é cheiroso também. A gente cai matando. O que tem que 
fazer? (Programa de 1/7/2015) 

Os jornalistas Fernando e Mariana se apresentam como alguém próximo da 

audiência, alguém de quem ela conhece alguns aspectos da vida e preferências, 

sobretudo a de Fernando Rocha que na segunda série que protagonizou depois de 

recuperar 5 quilos, o Afina Rocha, Vida Real, em 2016, revelou ainda mais a sua vida: 

exibiu caminhadas em sua cidade natal, no interior de Minas, ao lado de sobrinho; a 

companhia dos dois filhos em almoço; fez menção à esposa etc. Além de humanizar a 

história do efeito sanfona e as dificuldades para manter-se magro, o drama de 

Fernando para perder novamente os quilos recuperados mediou o encontro entre o 

programa e seu público. 

Sempre que pode, Fernando diz que é mineiro. Às vezes, faz isso 

explicitamente: “Daniela, de Santa Luzia, minha vizinha de Belo Horizonte” 

(13/01/2012). Outras, implicitamente. Em programa sobre anemia (07/01/2013) e, 

portanto, sobre alimentos com ferro, ele faz simplesmente a menção saudosa: “ o 

fígado do mercado central de Belo Horizonte”. São estratégias de construção de 
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identidade com o público que, vinda desse apresentador, soam sempre como 

espontâneas.  

Fernando e Mariana tentam construir a si mesmos como pessoas comuns, que 

enfrentam os mesmos problemas e dúvidas sobre saúde que o telespectador – Mariana 

pela sua condição de mãe de Miguel e de João é bastante identificada nesse papel:  

Mariana, apresentadora: [ao término do quadro G1 em 1 minuto]. E estamos falando 
disso [amamentação] aqui. E ainda ajuda a prevenir o câncer. Fora que é delicioso 
amamentar. A gente tinha uma pergunta. Dayane Moreira (Programa de 01/10/2015) 

Mariana também dá detalhes da sua vida privada, mas é mais cautelosa que 

Fernando. Grávida do primeiro filho e ancorando sozinha o programa sobre 

transplante de medula óssea (05/09/2003), ela se posiciona ao tratar sobre as 

diferenças entre um banco de cordão público e um particular. Mariana diz que vai 

doar seu cordão umbilical e, nesse caso, para um banco público – instituição que 

disponibiliza célula-tronco para o transplante de medula óssea cujo procedimento 

biotecnológico permite otimizar processos vitais em um exemplo característico da 

biomedicalização, discutida no capítulo Saúde na contemporaneidade.  

Em outra ocasião, Mariana conta para a mastologista (01/10/2015) que sua 

avó, de 93 anos, tem câncer de mama, informação inserida no contexto de que o 

envelhecimento é um fator de risco para a doença. Embora seja mais reservada, é 

tratada pelo apelido de Mari por vários médicos consultores, isto é, pelos que são mais 

assíduos ao programa. O tratamento carinhoso revela intimidade e passa uma 

atmosfera informal que pode atrair o telespectador.  

Entre ela e Fernando também há o chamamento pelo apelido (Fê e Mari) e 

ambos dizem com frequência que são amigos há muito tempo. Assim, a figura do 

apresentador impessoal passa longe de Mariana e de Fernando graças às estratégias de 

aproximação com o público e de construção da credibilidade. Por outro lado, eles têm 

a tarefa de, muitas vezes, amenizar a impessoalidade de alguns especialistas em saúde 

que, com pouca familiaridade frente às câmeras, titubeiam na hora de se dirigir ao 

telespectador. 
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5.2.1 A aula do Bem Estar: o endereçamento instrucional  

A cada início do programa, os jornalistas apresentam os dois profissionais de 

saúde123 que, quando médico, é sempre introduzido pelo título de doutor. Se forem 

consultores do Bem Estar (Quadro 5), esses profissionais não terão 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 Bem 

Estar estabelece legitimidade a estas orientações (SMITH, 2010) e se diferencia de 

outros programas como o quadro Você e o doutor, do Hoje em Dia (Record), em que 

o mesmo médico aborda assuntos de várias especialidades. Assim, a credibilidade do 

programa não está totalmente a cargo de Mariana Ferrão e Fernando Rocha, os 

maestros do Bem Estar. Ela é compartilhada com os especialistas em saúde, os 

mestres, que, devido à trajetória na área, convocam reconhecimento e adesão por 

parte do telespectador. 

Ao site do programa cabe identificar os seus consultores124 e a biografia é 

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

o figurino, como afirma Sean Hagen (2009, p.142), reforça simbolicamente laços de 

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

que estamos diante de especialistas que são fontes de certeza: homens e mulheres 

vestem jaleco branco no estúdio. O que pode mudar é o uso ou não da gravata pelos 

homens125.  

Na tarefa de se aproximar do público não é raro o programa exibir médicos na 

função de repórter, uma tendência na cobertura de saúde verificada em canais de 

televisão, rádio e até em colunas do jornalismo impresso. A longa experiência do 

ginecologista José Bento em frente às câmaras, pois desde a década de 1990 atua na 

televisão, dá-lhe desenvoltura também como repórter, função que outros médicos 

                                                             
123Esporadicamente, podem ser três especialistas como na edição de 1/7/2015 nesse corpus ou apenas 
um, como na edição sobre ebola já comentada. Isso, no entanto, é exceção.  
124Nem todos profissionais que coapresentam o programa são consultores. 
125Poucos médicos fogem à regra. Roberto Khalil, cardiologista de políticos e ex-presidentes, veste a 
tradicional roupa branca (camisa, calça, cinto e sapato brancos) que caracteriza os médicos. Os 
psiquiatras não usam roupa branca, normalmente portam um blazer; esse último faz parte do corpus da 
presente análise. 
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exercem há mais tempo como é o caso do oncologista Drauzio Varella no Fantástico. 

Mais recentemente, o proctologista e cirurgião do aparelho digestivo Fábio Atui, um 

dos consultores do Bem Estar, também se aventurou nessa área. Em algumas externas, 

médicos do Bem Estar portavam o jaleco branco na função de repórteres e, assim, 

enquanto ‘se distanciam’ do profissional jornalista, autovalorizam-se pelo domínio do 

assunto.  

Com pesos-pesados da medicina entre a equipe de consultores, o Bem Estar 

reforça o prestígio social que esses profissionais desfrutam em nossa sociedade.  

Quadro 5 – Consultores do programa Bem Estar 

Nome Formação Carreira 

Ana Escobar Pediatra; USP Professora associada da USP; 
chefe de pediatria do Centro de 
Saúde Escola Butantã, do 
Ambulatório Geral de Pediatria 
do Hospital Universitário da 
USP e do Centro de Referência 
Nacional para Saúde da Criança 
de São Paulo.  

Caio Rosenthal Infectologista; PUC Sorocaba Infectologista do Hospital do 
Servidor Público Estadual de 
São Paulo e do Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas.  

Daniel Barros psiquiatra; USP; bacharel em 
filosofia; doutor em ciências 

médico do Instituto de 
Psiquiatria do HC/ USP; 
coordenador do núcleo de 
Psiquiatria Forense 

Fábio Atui Proctologista; cirurgião do 
aparelho digestivo; USP 

responsável pelo ambulatório 
de doenças sexualmente 
transmissíveis/Aids e 
coloproctologia do HC/USP. 
Membro titular do Colégio 
Brasileiro de Cirurgia Digestiva 
(CBCD) e da Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia 
(SBCP) 

José Bento Ginecologista; Universidade de 
Mogi das Cruzes 

Ginecologista do Hospital 
Albert Einsein e Maternidade 
São Luiz 
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Nome Formação Carreira 

Marcia Purcelli Dermatologista; Unifesp Chefe do serviço de 
dermatocospia do Hospital 
Albert Einstein 

Gustavo Magliocca Médico do Esporte; USP diretor da Sociedade Paulista de 
Medicina do Esporte, diretor 
médico da Seleção Brasileira de 
Natação e coordenador do 
Departamento de Saúde do 
Centro de Formação do Atleta 
da Sociedade Esportiva 
Palmeiras. Participou dos Jogos 
Olímpicos de Londres 2012 

Roberto Khalil Cardiologista; Universidade 
Santo Amaro (Unisa), pós-
doutorado na Universidade 
Johns Hopkins (EUA), e livre-
docência pela Universidade de 
São Paulo. 

Professor da USP; diretor da 
Divisão de Cardiologia Clínica 
do Incor/USP; diretor do 
Centro de Cardiologia do 
Hospital Sírio-Libanês  

Fonte: g1.globo.com/bemestar/noticia/2011/02/conheca-os-consultores-do-bem-estar 

A conversa ao vivo no estúdio – que contribui para o sentido de verdade e 

credibilidade do programa (SILVA, 2010) – se dá por meio sobretudo de perguntas 

dos jornalistas aos especialistas que têm a oportunidade de elucidar conceitos, 

explicar razões de certos sintomas, advertir sobre condutas, ensinar. Os especialistas, 

em conjunto com os apresentadores, vão então mediar o discurso das escolhas 

corretas para que o indivíduo responsável tenha um estilo de vida saudável. Para 

escolher, o telespectador tem de, antes, saber, conhecer. E a informação bastaria para 

se ter uma vida saudável – esse é um dos princípios da promoção da saúde e também 

do Bem Estar de acordo com o que observamos no discurso dos mediadores. 

Há diferença entre a gordura abdominal do homem e da mulher? Na bancada 

do programa de 01/04/2011, o endocrinologista Márcio Mancini exemplifica as 

diferenças com gelatina amarela para a gordura, e vermelha para os músculos. Elas 

estão em um recipiente transparente e o telespectador pode aprender algo que talvez já 

saiba, mas que provavelmente nunca havia visualizado: nos homens, a gordura se 

acumula na parte interna da barriga, entre os órgãos. É a gordura visceral, que pode 

ser vista graças às diferentes cores das gelatinas. Nas mulheres, a gordura é 

subcutânea, menos prejudicial e se acumula nas coxas e nos quadris antes da 
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menopausa. Daí as mulheres terem o formato de pera e os homens, mais 

arredondados, o de maça. As explicações prosseguem, intercaladas por perguntas da 

jornalista Mariana, e ao fim ela convida o médico a demonstrar, com um infográfico 

no telão, qual o trajeto que os alimentos fazem no nosso corpo. Esse recurso 

presentifica o que muitos telespectadores compreendem, mas raramente veem. 

Mesmo sabendo que é típico da televisão não deixar nada abstrato, percebemos que o 

Bem Estar privilegia esse aspecto, reforçando seu tom instrucional. 

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 baseadas em Munch (apud 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).126 É interessante observar 

que quando este último ocorre, a repetição parece enfatizar a função didática e a 

intenção de ensinar.  

Reconhecemos que as imagens gráficas são 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 também um recurso que valoriza a possibilidade de se popularizar o 

conhecimento (HARTLEY apud HANUSCH e HANITZSCH, 2013). Vizeu e Correia 

(2008) nomeiam esses dispositivos de operadores didáticos.  

No programa de 01/04/2011, a explicação técnica do infográfico sobre o 

trajeto dos alimentos em nosso corpo foi dada pela jornalista-apresentadora. Era início 

do Bem Estar e depois isso passou a ser 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). 

Natansohn (2005, p.302) observa que se pretende institucionalizar um saber que nem 

sempre é científico, mas que participa de critérios de autoridade do saber científico. 

                                                             
126 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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O Bem Estar também se vale de legendas para manter o telespectador preso à 

narrativa. Não são, no entanto, exibidas intermitentemente. Em 1/04/2011, a legenda 

“Hoje: sai barriga”, exibida em um retângulo de fundo azul, no início do programa, 

anunciava em linguagem descontraída o tema daquele dia – o que observamos até 

abril de 2016 sem indicar, necessariamente, que todo programa terá legenda inicial. 

Essa tende a criar uma narrativa que reforça a dos especialistas, principalmente 

quando explicam um processo ou a maneira de se evitar algo etc, situando o 

telespectador: “ansiedade e depressão diminuem o autocontrole na hora de comer” 

(19/05/2014). Às vezes, elas parecem estar ‘fora do padrão’ como “Dicas para manter 

o peso” (2/02/2015) na qual se anuncia um ‘fato’ sem escrever a dica propriamente. 

Quando ‘no padrão’, o que acontece na maioria das vezes, a legenda promove o 

esclarecimento (a gordura se acumula de jeito diferente nos homens e nas mulheres, 

1/04/2011) ou oferece um conselho (Faça um planejamento dos alimentos que vai 

consumir, 2/02/2015). Em outras ocasiões, as legendas são escritas de forma 

interrogativa. Ou seja, elas interpelam e terminam por constituir um chamamento, 

convidando o telespectador a se inserir no interior do programa. As legendas podem, 

sim, indicar uma leitura preferencial127 e sua função pode ser comparada a uma linha 

condutora do programa que, exibida na parte inferior da tela, é capaz de chamar o 

telespectador para o interior da TV ou ainda situar aqueles que, enquanto assistem à 

televisão, estão também desempenhando outras funções ou até utilizando o 

computador ou celular para participar do programa como parte do auditório virtual 

(EMBOAVA e ROCHA, 2016b, p. 217).  

Entre os sete programas sobre alimentação e exercícios físicos desse corpus, a 

gordura praticamente ganhou vida nos programas de 17/11/2014 e 01/04/2011: para 

explicar o efeito sanfona, o emagrece e engorda constantes que sofrem muitos 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, as 

bolinhas de bexiga foram, depois, furadas pelo endocrinologista e pelo apresentador, 

                                                             
127 A teoria da leitura preferencial, de Stuart Hall, afirma que os programas televisivos trabalham um 
conjunto de sentidos para manter a ideologia dominante. “Mas a leitura característica da televisão é 
provavelmente a negociada. Esta é uma concepção de base da abordagem dos estudos culturais” 
(ROCHA, 2010, p.7).  
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como se pudéssemos nos livrar facilmente das indesejadas, transformando-se em um 

momento descontraído e de entretenimento.  

 
Figura 05: A gordura ganha vida por meio das bolinhas de bexiga.  

Fonte: programa de 01/04/2011 

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 didáticos do Bem Estar 

fazem parte da sua identidade, embasam seu estilo, e permitem a visualização de 

mecanismos e processos muitos vezes complexos, oferecendo-se à fruição fática e 

sensível do telespectador. 

No programa de 1/10/2015, sobre prevenção e tratamento do câncer de mama, 

o oncologista Antônio Buzaid valeu-se de bonecos de plástico para explicar os 

diferentes tratamentos para o câncer de mama.  

 

Figura 06: Oncologista explica tratamentos contra o câncer.  
Fonte: programa 01/10/2015 

Antônio Buzaid, oncologista: vamos falar um pouquinho das armas que existem 
hoje. Cirurgia, na mão do mastologista, a radioterapia e a quimioterapia; terapia alvo 
e a imunoterapia. Vamos explicar um pouquinho como essas estratégias funcionam 
em um tratamento de câncer. Vamos começar com a quimioterapia que é a 
modalidade de terapia que é a mais conhecida das pessoas. Do lado esquerdo tenho as 
células cancerosas representadas pelo exército de bonecos vermelhos e à direita as 
células normais, pelo exército verde. Qual é a grande desvantagem da quimioterapia? 
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A quimio atua nas duas áreas. Um pouco mais de domínio nas células tumorais. 
Matariam células cancerosas, mas infelizmente também pegam células normais. Isso 
é o efeito colateral. A mucosite, a diarréia, a redução da célula branca. Isto é quimio 
ou radioterapia. Atua nas duas áreas, predominantemente na cancerosa, mas também 
nas normais. Vamos falar de outra modalidade de tratamento. Vamos falar de uma 
que ainda não está rapidamente estabelecida no câncer de mama. Vamos falar da 
imunoterapia. Ela ainda não é usada no câncer de mama e infelizmente a célula 
cancerosa de mama não é facilmente visível pelo sistema imune por isso que essa 
estratégia ainda não é usada. Mas eu acredito que no futuro todos os tipos de cancer 
vão ser tratados com uma forma de imunoterapia. A imunoterapia estimula a célula 
imune do próprio corpo para a atacar a célula tomoral. Então o efeito colateral na 
célula normal é muito menor. Existe também porque a ativação do sistema imune 
pode atacar o intestino, a diarréia, enfraquecer a tireóide, ainda não disponível para 
cancer de mama, mas utilizada em câncer de rim, melanoma, pulmão e assim por 
diante. E vamos agora para a terapia alvo. Já disponível em câncer de mama e tem 
esse nome porque a medicação atua predominante na célula cancerosa porque se liga 
a algum alvo mais específico presente na célula cancerosa. O efeito anticancer é 
muito maior e tem um pequeno efeito apenas colateral. A maior parte das terapias 
alvo vão muito bem em termos de efeitos colaterais (Programa de 1/10/2015). 

A fala longa do especialista que flui sem perguntas dos jornalistas talvez possa 

ser creditada ao mau controle do tempo pelos apresentadores nesta edição: o 

oncologista explicou as possibilidades de tratamento já no final do programa. É mais 

comum, no Bem Estar, os especialistas serem frustrados no seu desejo de construir 

comparações, identificar complexidades, localizar os argumentos em seus contextos 

culturais ou históricos, como já haviam observado Sonia Livingstone e Peter Lunt 

(1994, p. 98) no estudo sobre debate e discussão pública na televisão.  

Essa fala do oncologista, por um lado, pode distanciá-lo do telespectador, por 

outro, pode fisgar a audiência pelo o que ensina. As explicações em tom pausado e 

professoral são ditas a partir da bancada do programa e em comparação com a do 

telejornalismo – em que ela é o local que confere autoridade aos jornalistas para tratar 

de temas mais vinculados ao paradigma dominante do jornalismo (SILVA, 2010, 

p.153) – diríamos que é dali que os especialistas exercem a autoridade máxima em 

saúde e estilo de vida ao ensinar para milhões de telespectadores-aprendizes seus 

poderes de verdade. O oncologista se vale da metáfora de guerra tanto na linguagem 

(exército, armas, estratégias) quanto nos recursos visuais (canhões sustentam nomes 

das terapias, bonecos representam dois grupos em guerra), o que é comum na mídia 

quando se trata de câncer e também de obesidade (RICH, 2011; SACRAMENTO, 

2016).  
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Nas reportagens, os especialistas entrevistados também se vestem de maneira 

formal usando, na maioria das vezes, jaleco branco, o que reafirma sua autoridade. 

Eles não possuem, no entanto, a palavra final, caso um especialista presente no 

estúdio, de onde o programa é transmitido ao vivo, discorde de algum aspecto da 

reportagem, o que pode acontecer. Infográficos sobre o funcionamento do organismo 

também são marcas das externas, mas diferentemente do que ocorre no estúdio, eles 

são em geral explicados pelo off do repórter128 – esse é também um dos mediadores 

do programa e se apresenta como figura mais próxima do telespectador, interpreta 

corporalmente o dito, explora os dispositivos que ambientam suas falas. Essas atitudes 

são opostas a dos jornalistas que até há alguns anos se vestiam de maneira sóbria, 

tinham gestos comedidos, não se incluíam de maneira alguma no discurso visando a 

imparcialidade.  

A tendência do jornalista ser mais informal já havia sido observada entre os 

apresentadores dos telejornais brasileiros a partir dos anos de 1990 (HAGEN, 2009). 

A repórter Sabina Simonato, que mostrou ao telespectador fotos de quando era 

criança ao lado de familiares, não é a protagonista da história narrada sobre a 

hereditariedade de alguns cânceres no programa de 1/07/2015, mas estabelece laços 

com o telespectador ao compartilhar um pouco da sua história e o convoca para o 

interior da matéria como cúmplice do que está sendo narrado129, pelo menos nos 

minutos iniciais.  

Essa aproximação perde força passando o telespectador, no decorrer da 

reportagem, a ser apenas testemunha de uma matéria sobre oncogenética. Gutman 

(2012) afirma que o repórter não aparece mais apenas como repórter, mas também 

como ator, conquista um novo lugar de fala e imprime efeito de autenticidade ao 

relato. “ O mediador agora se constrói enquanto ser social que vive os fatos e, por 

isso, é autorizado a discorrer sobre eles”. (GUTMAN, 2012, p.246). Vejamos o início 

da matéria: 
                                                             
128 Off do repórter: não aparece sua imagem, apenas a voz. Uma das razões para os infográficos serem 
explicados pelo repórter pode estar no fato de eles serem inseridos no momento de edição, isto é, após 
a realização das entrevistas em consultórios, hospitais ou outros lugares. 
129 Gutman (2013, p10 e 16) nomeia duas posições construídas para o espectador: sujeito testemunha e 
sujeito cúmplice. No primeiro, o enunciatário não está implicado no discurso, sendo colocado no lugar 
daquele que testemunha o que é revelado pelo reporter. No segundo, o enunciatário tem maior 
interação com o reporter e ação relatada. Estas são indicações de uma postura majoritaria, mas elas 
convivem.  
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Sabina: Essa aqui sou eu 
bem pequeninha, meu pai 
comigo no colo, minha 
mãe, meu tio, com a minha 
irmã e minha priminha, 
minha outra prima aqui de 
vestidinho. Nossa, faz 
tempo... Tá aqui um 
pouquinho da minha 
família, e você, conhece 
bem a sua? Sabe do 
passado dos seus 
familiares? 

O zoom in leva o 
telespectador em direção ao 
lugar de cúmplice do dito. 

 

 

O plano mais aberto mostra 
o parque onde está sendo 
gravado e, simbolicamente, 
a repórter oferece sua 
história (álbum) ao 
telespectador 

 

 

Sabina: Calma, que eu tô 
falando da saúde deles. Se 
alguém já teve câncer, 
hipertensão, problema no 
coração, você sabia que 
essas informações podem te 
ajudar a te cuidar melhor? 

 

O diálogo com o suposto 
telespectador continua. 
Além do O-O, a ação 
performática dos gestos 
aproxima repórter do 
telespectador. 

 

 

Entrevistado: Sim, eu sei 
que algumas doenças são 
hereditárias... 

 

O suposto telespectador 
aparece sem identificação. 
Gêneros diferentes (o outro 
é uma mulher), eles são 
enquadrados de maneira 
similar e no mesmo cenário- 
uma rua de São Paulo.   

Entrevistada: Se você 
descobre antes tem mais 
chance de cura... 

 

 

 

Figura 07: Repórter mostra suas fotos e de familiares, interpreta corporalmente o dito e se 
aproxima do telespectador. Fonte: programa de 1/07/2015 

O recurso usado por Sabina Simonato marca o início da reportagem sobre 

história familiar e câncer hereditário. A repórter convoca a audiência de maneira 

intimista: ela faz uma pergunta enquanto ainda olha para o telespectador, na relação 
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olho-olho130 e, na sequência seguinte, dois cidadãos respondem à pergunta da 

repórter, construindo o sentido de aproximação com o telespectador que assiste ao 

programa.  

5.2.1.1 Cabeça de gordo, cabeça de magro 

O programa de 19/05/2015 alça o cérebro ao lugar de sujeito ativo. Se até o 

início dos anos 1990 a alusão a ele era restrita a notícias sobre emoções, decisões 

sexualidade e espiritualidade, no século XXI o cérebro chega às informações sobre 

alimentação e atividade física. Ele é mostrado como ponto de onde as ordens para 

comer mais ou para comer menos são dadas. Mente e cérebro foram usados como 

sinônimos no início do programa, mas estava claro que aquele programa colocava 

esse último como protagonista. O psiquiatra e consultor Daniel Barros deu o tom:  

Daniel Barros, psiquiatra: A decisão do que a gente vai comer é muitas vezes 
inconsciente. A pessoa não sabe porque escolheu uma e não escolheu a outra. É muito 
rápido e tem a ver com os nossos impulsos por prazer e o nosso autocontrole. Isso 
tem a ver com a química cerebral, mas tem a ver com a história da vida do sujeito, 
suas experiências.” (Programa de 19/05/2014).  

Observemos que a frase do psiquiatra está relacionada também ao cérebro 

social. Nikolas Rose (2010, p.322) afirma que “se o cérebro é formatado socialmente, 

então se reorganizarmos o input social, podemos reformar o cérebro”. A plasticidade 

passa então a não se referir apenas ao corpo, mas também ao cérebro e é pressuposta 

em diversas práticas levando-nos a presumir que não haverá limite nem corporal nem 

mental para que o desempenho do ser humano aumente infinitamente. 

Para mostrar que o cérebro controla os impulsos pela comida, o Bem Estar 

exibe uma reportagem em que um psicólogo ensina adultos a como mudar o 

pensamento, controlar o que comem, dominando as emoções e os impulsos. De certa 

forma, psicologiza-se o ato de comer: a mente sã manteria o corpo sadio. Entre os 

participantes, há um engenheiro, uma médica, duas donas de casa, uma vendedora e 

uma empregada doméstica – essa, Juliana Silva, é o exemplo bem sucedido ao lado da 

vendedora Lucimara Carvalho que já emagreceu 8 quilos e havia conseguido a 

                                                             
130 A expressão eixo O-O foi cunhada por Verón para quem esse olhar para a câmara é condição 
estruturante da tv. Refere-se ao encontro dos olhares entre público e apresentador (GUTMANN, 2012, 
p.106).  
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façanha de tirar um quadradinho de uma barra de chocolate, cheirá-lo e voltá-lo para a 

embalagem. Quer exemplo melhor de autocontrole? 

O caso de Lucimara foi o desfecho da reportagem e, na volta ao estúdio, ela 

recebeu palmas ao vivo dos especialistas que aproveitaram a deixa dela: “Então, eu 

bato palmas para mim. Se fosse antes [das aulas sobre controle da mente], eu comeria 

a barra inteira”. A breve visibilidade não lhe tirou do anonimato, mas com certeza lhe 

rendeu admiração e elogios. E o que acontece aos que não tem autocontrole? As 

perguntas do auditório virtual podem dar pistas. Entre as quatro exibidas nesse 

programa, uma era sobre alimentos, uma sobre ansiedade e duas tratavam de culpa. 

Vejamos uma delas:  

Mariana, apresentadora: Tem mais uma pergunta. Tem mais participação. Vamos dar 
uma olhada. É Thais Kenia. “Quando como mais do que deveria, me sinto muito 
culpada e impotente por não conseguir me controlar”. É normal sentir esta impotência 
se não resistir aos alimentos? Parece um vício, Dr Daniel. 

Daniel, psiquiatra: O mecanismo é muito semelhante. Tem gente que tem compulsão 
por comida e que tem a mesma cabeça de uma pessoa que tem dependência. A pessoa 
diz eu vou resistir. Aí se boicota e não resiste. Diz dessa vez eu caí, mas da próxima 
eu vou me segurar. E essa briga, a gente vai ver depois no cérebro [indica que 
conhece o roteiro], é entre o nosso impulso e o nosso autocontrole e, dependendo do 
balanço, fica mesmo parecendo um viciado. (Programa de 19/05/2014). 

Comer ‘mais do que deveria’ é comparável a uma dependência e, portanto, 

desfruta de sentido negativo. É típico de indivíduos que não tem domínio sobre seus 

impulsos, deixando a parte do cérebro responsável por eles prevalecer em suas 

atitudes e comportamentos. Ou seja, é um indivíduo desviante, mas antes que o 

telespectador acima do peso possa se sentir culpado e em uma situação sem saída, o 

psiquiatra anuncia que “Você vai aprendendo a controlar os seus impulsos”. Ao gordo 

é oferecido uma terapia como antídoto – marca do ethos terapêutico (ILLOUZ, 2008) 

que desde a segunda metade do século XX interfere na condução da vida cotidiana 

dos indivíduos. E então o psiquiatra e Mariana Ferrão apresentam o cérebro de um 

gordo e o de um magro com o auxílio de uma mesa que simula holografias, isto é, o 

telespectador as vê, mas quem está no estúdio deve olhar para os pontos/monitores 

para percebê-las. 
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Daniel Barros, psiquiatra: 

O cérebro do gordinho tá ali. Está 
acesa a luz na região mais ou 
menos central do cérebro que 
chama límbica, a região ligada 
aos prazeres.  

É como se o 
psiquiatra fizesse o 
off da matéria, ou 
seja, ele fala por 
vários segundos 
sem que sua 
imagem apareça  

Daniel: E a e região amarelinha 
que está piscando é a região do 
autocontrole. Então, fica essa 
briga pelo impulso para comer e 
o autocontrole: não, não vou 
comer. …. As crianças não tem 
essa região bem desenvolvida. 
Então é mais difícil se controlar. 

Mariana: No final na nossa 
experiência ganha o azulzinho 
que é o impulso. Vamos ver o 
magrinho para ver como funciona 

Mariana não 
mantém o olho-
olho com o 
telespectador 
porque precisa 
olhar para os 
pontos/monitores 
do estúdio para 
checar se aponta o 
dedo corretamente 
sobre a cabeça do 
boneco 

 

Daniel: O magrinho também 
tem, todo mundo tem, esse 
impulso por comida. Isso faz 
parte do nosso DNA, da nossa 
programação. Só que o sujeito 
quando consegue se controlar 
mostra a região central mais 
acesa, mais ativa. Ela consegue 
contrapor o impulso por comer e 
o sujeito consegue dizer só vou 
comer um ou hoje não. Ou eu não 
preciso.  

Mariana olha para 
o monitor no 
estúdio para se 
certificar da 
holografia  

 

Daniel: Como eu estava dizendo, 
isso é sempre mais difícil. Tem 
de fugir da tentação. E se puder 
não ter em casa é melhor. Se você 
emagrece a sua dispensa, você 
acaba emagrecendo. Porque você 
querer resistir à tentação é mais 
difícil 

Psquiatra Daniel 
em plano 
americano 
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Daniel: É um treino, não estou 
querendo dizer que não vai 
conseguir fazer. Você cada vez 
que ganha, que tem essa 
satisfação, que o amarelinho 
ganha, você conseguiu vencer 
essa batalha e aumenta a 
autoestima e aumenta a chance de 
você adiar os próximos impulsos 
também. 

Psiquiatra Daniel 
faz o off da 
matéria, enquanto 
Mariana aponta 
para uma das áreas 
do cérebro 

 

Figura 08: Holografias mostram como cérebro reage diante dos alimentos.  
Fonte: programa de 19/05/2014 

A simulação de holografias mostra em 3D o que as lentes das câmaras não 

captam. O cérebro se movimenta conforme o psiquiatra explica cada região que 

recebe luzes de cores diversas. Em lugar diferente da apresentadora no estúdio, Daniel 

Barros fala por vários segundos como se fosse o off da matéria já que a câmera, 

embora alternasse planos americanos entre a apresentadora e o especialista, se ateve 

por mais tempo às holografias.  

Na cena escolhida, o cérebro aparece como autor de todas as ações, crenças e 

desejos. Ao exibir imagens que associam o comer ao movimento cerebral, as mídias 

colaboram para o desenvolvimento de um ideário que coloca o cérebro no lugar de 

sujeito ativo (MORAES, 2014, p. 257). Na concepção do cérebro biológico, ele está 

aberto a intervenções neuroquímicas e a estímulos psicológicos. O desafio da 

neurociência é desvendar os seus mistérios e tornar possíveis intervenções sobre ele.  

Nikolas Rose (2010) menciona o relatório do governo britânico intitulado 

Mental Capital and Wellbeing onde nasceu a ideia de ‘capital mental’ a ser 

gerenciado politicamente com dois principais objetivos. Um deles é encorajar a sua 

maximização no plano individual; o outro é incentivar pesquisas para compreender os 

problemas sociais sob os olhos da neurociência que pode, em uma comparação de 

Rose (2010, p. 313), estar fazendo com o cérebro algo similar ao higienismo mental 

do século XIX. Mas, na contemporaneidade, não estará em voga o ‘vigiar e punir’, 

mas sim o ‘triar (screen/exames de imagem) e intervir’. “Um serviço de saúde, nesse 

sentido, significa screen suscetibilidades para doenças antes que se manifestem e 

então intervir de modo a prevenir que se manifestem” (ROSE, 2010, p. 314). 
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Assim, os avanços da neurociências chegam ao Bem Estar. Sabemos que até o 

final dos anos 1980, predominou o modo psicológico de pensar sobre o interior 

profundo de cada um de nós. Esse indivíduo psicológico, no entanto, vem sendo 

substituído pelo indivíduo neuroquímico desde a última década do século XX 

(ORTEGA, 2009). Rose (2010, 2013) já corroborou com essa ideia, mas 

recentemente, em entrevista a Carvalho, Rose (2016) disse que o modo psicológico 

tem se sustentado nos avanços da neurociências, como mencionamos. O Bem Estar 

explora essa perspectiva em temas diversificados como meditação, exercícios para o 

cérebro, organização do material escolar versus maneira de organizar o pensamento e, 

até mesmo, a neurociência e a alimentação.  

A ‘cabeça de gordo’ falha na estrutura moral contemporânea se levarmos em 

consideração frases como a do preparador físico do programa: “Quando você olha 

para uma pessoa com barriga, você sabe que ela fez menos atividade física do que 

deveria fazer; e ela também pode ter comido mais do que deveria”, disse o consultor 

do Bem Estar, D’Élia, em 01/04/2011. A observação desse preparador físico pode ser 

sintetizada pela frase de Igor Sacramento e Camila Cruz (2015, p. 196): “Estar gordo, 

no contemporâneo, é falhar consigo mesmo.” 

Como assinalamos com a representação do cérebro, esse ensinar e desvendar o 

funcionamento do corpo humano constitui parte essencial dos modos do Bem Estar se 

endereçar aos telespectadores. A esses momentos mais explicativos, dados ao vivo 

pelo especialista do estúdio, chamamos de aula do Bem Estar (EMBOAVA, 2015) e 

ocorrem de maneira diversificada – da bancada do programa em que artefatos 

didáticos podem explicar metaforicamente uma ideia; dos monitores do estúdio em 

que infográficos mostram reações do organismo ou da mesa de holografia como no 

caso exemplificado131.  

Convém lembrarmos que o aspecto educativo e de entretenimento permeia, em 

níveis diferentes, todo o programa, constituindo o que alguns autores chamam de 
                                                             
131 Observamos que as holografias têm sido menos utilizada desde 2015. É difícil saber as razões. Se, 
por um lado, a simulação das holografias permitem concretizar conceitos potencializando a função de 
ensinar do programa, por outro, elas fazem com que o apresentador deixe de lado o olho-olho com o 
telespectador para mirar a imagem no monitor do estúdio e assim interagir com o 3D apontando, como 
no exemplo, para as regiões do cérebro. Mariana Ferrão ficou ‘distante’ do telespectador por vários 
minutos.  
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edutainment (SOLIER, 2005). Esse aspecto surge na primeira década do século XXI 

configurado por tecnologia de som e imagem mais apurada que, associada a uma 

maneira mais descontraída de abordar a temática saúde, permite novos efeitos de 

significado. Mas está longe de ser um aspecto genuinamente novo. Bortoliero (2001) 

já havia identificado a intenção de ensinar no programa da TV Cultura nos anos 1990, 

abordado no capítulo Saúde na Televisão. E como o aspecto educativo é 

reconfigurado no século XXI? Na contemporaneidade, os especialistas ganham a cena 

e se tornam referência central na vida de muitos indivíduos (LEWIS, 2007, ROSE 

1993, BINKLEY, 2007). A televisão, por sua vez, desempenha um papel poderoso 

nessa mudança, pois articula perfeitamente a figura do especialista no espaço 

privatizado, doméstico e no imaginário coletivo das comunidades mediadas (LEWIS, 

2007, p. 291). 

5.2.1.2 Entreter para educar 

Na programa de 2/2/2015, o tema foram as desculpas ou justificativas que 

levam uma pessoa a parar uma dieta. O endocrinologista Bruno Halpner132, a nutricio-

nista Tânia e o apresentador Fernando simularam um jogo de cartas que foi ‘jogado’ 

no estúdio e também por personagens de um ‘povo-fala’, revelando o hibridismo de 

subgêneros que compõe o programa que, como vimos, emprega técnicas de game 

show e de programas de transformação (makeover shows): 

Fernando Rocha, apresentador: Olha, gostei demais de uma dessas dicas e vou 
colocar na mesa uma carta que eu pretendo usar bastante nesse ano de 2015, nesse 
jogo da vida. Tenha outras válvulas de escape porque às vezes você vai correr, vai 
praticar um esporte e pode resolver o problema. Qual outra carta, dr Bruno, o senhor 
colocaria na mesa? 

Bruno Halpern, endocrinologista: Eu acho importante essa: peça apoio. Muitas 
vezes, a gente pensa que perder peso é fácil. É só fechar a boca e começar a fazer 
atividade física. Mas na verdade para muitas pessoas perder peso é uma dificuldade 
muito grande porque perder peso não é simplesmente uma questão psicológica. Tem 
questão fisiológica. Eu sempre falo aqui. É importante. Não adianta achar que basta 
começar a fazer que vai funcionar. Muitas vezes, você realmente vai precisar de uma 
ajuda até mesmo para resolver a questão psicológica. Por que não? (Programa de 
02/02/2015). 

                                                             
132 Bruno Halpern substituiu o pai, mas não como consultor do programa. Alfredo Halpern ficou doente 
e faleceu em 2015. 
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O diálogo descrito acima entre Fernando Rocha e Bruno Halpner reafirma o 

lugar dos especialistas na saúde contemporânea. Enfatiza também a autorreferenciali-

dade do médico que termina por reforçar a posição desses profissionais na nossa 

sociedade. O endocrinologista advoga a necessidade de um endocrinologista e tam-

bém de apoio emocional aos que fazem regime, endossando o ethos terapeutico 

contemporâneo e revelando assuntos que talvez pudessem ser resolvidos sem a 

assistência de um medico e de um psicólogo, mas que passam para a jurisdição 

médica no fenômeno descrito como medicalização133, visto no capítulo Saúde na 

contemporaneidade. 

Amigável, a conversação entre apresentador e especialista é facilitada pelo uso 

das metáforas. Ao enfocar as desistências dos regimes alimentares sob o ângulo das 

desculpas, a produção do Bem Estar carimba o ponto de partida daquela programa: só 

é gordo quem não tiver força de vontade, independentemente da precariedade dos 

recursos econômicos, culturais e educacionais de que o indivíduo dispõe. O jogo em 

que as ‘estações das desculpas’ fazem um trem não progredir na viagem evidencia um 

elemento lúdico do estilo do Bem Estar que indica a descontração, o entretenimento 

como estratégia para se aproximar do telespectador e ensiná-lo. O triunfo desse jogo 

está nas cartas, mostrando a apropriação que os produtores do Bem Estar fazem do 

game show. Cada carta tem uma dica, um conselho para cada estação de desculpa. 

Vejamos o que ensina a nutricionista para quem não tem tempo de comer de três em 

três horas:  

Tânia, nutricionista: Então, o planejamento em primeiro lugar, a gente tem de fazer 
uma organização da casa, ver o que a gente pode comprar para a semana para você 
não perder alimento. Então algumas dicas, será o planejamento com coisas que 
durem, que fiquem na semana sem estragar e que você possa levar para o trabalho 
também. Por exemplo, deixar um lanchinho pronto, à noite, na geladeira e, no dia 
seguinte, coloque no microondas por 30 segundos. Pronto. Quebrou o frio, ficou 
quentinho, come muito rápido e você quebrou o jejum com um lanchinho de queijo 
que seria bastante importante. Uma outra situação muita rápida de fazer no café da 
manhã é ter iogurte, aveia e frutas secas. A gente pensou no iogurte porque fica no 
potinho, na geladeira e é só colocar aqui onde vai comer, numa taça, num copo ou 
numa xícara; um cereal saudável que é a aveia e as frutas secas porque as in natura 
muitas vezes as pessoas perdem tudo, apodrecem, jogam fora. 

                                                             
133 Medicalização diz respeito ao processo e resultado de problemas humanos que entram na jurisdição médica 
(CONRAD, 1992).   
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Fernando: Isso [apontando para um pote que está na bancada, pois parece que a 
nutricionista esqueceu de mostrá-lo enquanto falava] é um tipo de uma mini-
marmitinha pra levar frutas secas nessa pote elegante, simpático e vermelho. 

Tânia: olha que legal. Um pote simplizinho, com castanha , um lanchinho que pode 
ser em um café da manhã ou da tarde. (Programa de 02/02/2015) 

É para os detalhes do dia a dia que a nutricionista se volta; é para o interior da 

casa do telespectador e da sua família, oferecendo uma narrativa instrucional sobre 

alimentação saudável e dieta. Oullette e Hay (2008, p.2) afirmam que os programas da 

TV-realidade, gênero que influencia o Bem Estar, são recursos acessíveis para 

gerenciar as tarefas banais do cotidiano e também as múltiplas dimensões de nossa 

vida pessoal. Assim, o Bem Estar oferece ao telespectador maneiras de governar o dia 

a dia, ligando conhecimento a capacidade de planejar o café matinal de maneira que o 

telespectador coma de forma saudável, sem desperdício de alimentos. No exemplo 

escolhido, o Bem Estar enquadra o emagrecimento e a alimentação saudável como 

questão de planejamento e de organização; como questão de força de vontade do 

indivíduo. 

Essa edição (2/02/2015) evidencia claramente como o programa se estrutura. 

Ao eleger um assunto (dieta) para ser abordado no Bem Estar, os produtores enfocam-

no problematizando certos aspectos (as desculpas para não seguir a dieta) e 

desenvolvem o programa tendo as dicas e orientações como solução do problema. 

Kellner (apud MIRANDA, 2013) já abordou a presença de conflito-resolução nos 

programas televisivos em que o problema é apresentado e, na sequência, sua solução. 

O que os pesquisadores do jornalismo de estilo de vida apontaram, no entanto, é que 

nos programas desse gênero a solução tem características peculiares: exemplificando 

com o Bem Estar, as perguntas do auditório virtual ou dos jornalistas-apresentadores 

ensejam como resposta dos especialistas conselhos que, embora possam ser úteis a 

grande número de telespectadores, sua execução envolve somente o indivíduo e isso é 

uma das características do jornalismo de estilo de vida, segundo FURSICH (2012, p. 

14). É diferente de outros programas noticiosos em que os conselhos como solução de 

problema podem requerer ações que abranjam a comunidade, instituições, órgãos 

governamentais ou ações mais coletivas.  
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5.2.1.3 Saber consumir  

À primeira vista, em termos de consumo, o Bem Estar difere bastante, por 

exemplo, do Mais Você, programa que o antecede na Globo. A produção cuida para 

nem mostrar nem falar marcas de produtos alimentícios, remédios. Mesmo assim 

percebemos que o incentivo ao consumo existe. Menos aparente, ele é reconfigurado 

na forma de aquisição de conhecimento e os especialistas têm papel fundamental. O 

programa de 16/07/2013 exemplifica como uma telespectadora bem-informada é 

capaz de refletir antes de decidir qual sutiã comprar igualando esse ato ao de decidir, 

por exemplo, que alimentos consumir.134 Ascendido a um lugar vital na prática da 

vida diária, a escolha do sutiã se torna uma questão de identidade (BINKLEY, 2007; 

RYAN, 2015; TAYLOR, 2002), como mencionamos no capítulo Saúde na televisão. 

O assunto daquela programa foi a saúde dos seios, tipos de top e de sutiã e, em 

um formato que lembra a escalada do telejornalismo135, os apresentadores se 

alternaram na apresentação do que iriam exibir, tendo um quarto de casal como 

cenário: a história de Marlene que reduziu as mamas e por que tantas mulheres 

sonham em aumentar os seios; uma secreção fora do período de amamentação que 

pode ser um sinal de câncer; os melhores top para caminhar, correr e se exercitar e 

também qual o melhor sutiã de acordo com o tamanho do corpo e do seio. Um 

telespectador pouco atento poderia até hesitar se estava mesmo diante do Bem Estar. 

Saúde, na contemporaneidade, vai além de evitar a doença ou a morte prematura, 

segundo o conceito ampliado de saúde de Nikolas Rose (2001, p.17). Inclui também a 

otimização da corporalidade de uma pessoa para atingir o bem-estar global – beleza, 

sucesso, felicidade, sexualidade. E, como dissemos, esse é o conceito de saúde 

empregado pelo Bem Estar. 

O câncer de mama foi abordado do ponto de vista fisiológico, quer dizer, se 

alguma secreção aparecer, a mulher deve se atentar para a cor e se ela sai de um ou 

dos dois seios. Um gráfico em uma das telas do estúdio indicava as cores da secreção 
                                                             
134 O programa de 19/03/2014 sobre como cozinhar alimentos (vapor, pressão e micro-ondas) traz uma 
reportagem em Joinvile (SC), em uma fábrica de micro-ondas em que se reforça o quanto o 
equipamento é seguro para a saúde. O modelo Active é enquadrado pelas câmeras. Já em 27/08/2014; 
aspiradores de pó são levados para o estúdio e um técnico, que participa apenas dessa parte do 
programa, explica as utilidades de cada um dos modelos. Ambas as edições fizeram parte do corpus da 
análise longitudinal. 
135 Frases de impacto para chamar a atenção do telespectador 
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e o possível diagnóstico. Era o momento mais explícito de ensinar e de oferecer 

informações úteis, como os apresentadores se referem ao programa com frequência. 

Procurar um médico foi o conselho final (esta orientação é corriqueira no Bem Estar), 

seguido pela dica para a telespectadora usar um papel branco por dentro do sutiã por 

um dia para chegar ao consultório já sabendo a cor da secreção. Estudos indicam que 

o assunto traz ansiedade à telespectadora, pois é uma doença que continua sendo o 

maior medo em saúde das mulheres (WALSH-CHILDERS e GROBMYER, 2011). O 

ginecologista José Bento, já apresentado nesse trabalho, tomou cuidado. Por exemplo, 

ao dizer para evitar o sutiã com arame, ele logo se antecipou : “Não tem nada a ver 

com câncer, mas acaba machucando” (Programa de 16/7/2013).  

Entre os assuntos citados na ‘escalada’ mencionada, os tipos de sutiã 

predominaram. Prova disso é que o programa se iniciou com a reportagem sobre 

sutiãs ao invés de dirigir uma pergunta a um dos especialistas, forma mais comumente 

empregada conforme assinalamos. Como se fosse um editorial de moda, a repórter 

Marina Araujo foi a uma loja de sutiã e lá, com a ajuda de uma consultora, explicou 

como escolher uma peça e qual tipo usar a depender da ocasião. Ela contou com a 

ajuda de três modelos de biotipos diferentes: uma mignon, tamanho 40; outra maior, 

tamanho 46 e uma modelo profissional, a quem chamava pelas iniciais do nome, 

supondo intimidade e naturalidade da situação. A matéria, com duração total de 

6min54s , fora dividida em duas partes e, embora seja assunto voltado exclusivamente 

às mulheres, Mariana Ferrão e Fernando Rocha estavam em igualdade de cena, e foi 

ele quem chamou a primeira parte da reportagem: 

Fernando Rocha, apresentador, ao terminar a ‘escalada: …E também qual é o 
melhor sutiã, dependendo do tamanho do seu seio, do tamanho do seu corpo. Como 
se faz essa escolha. São muitas dicas; são muitas opções. A gente vai saber de muitas 
delas agora com Marina Araujo. 

Marina Araújo, repórter: Gente, numa boa. Olha a quantidade de sutiã que existe no 
mercado. São diferentes tamanhos, formatos, tipos, cores. Agora, qual é o ideal para 
mim. Qual é o ideal pra você? Para cada uma de nós, mulheres, para deixar nossos 
seios bonitos e saudáveis. É o que a gente vai ver agora. 

Marina: Como é que a pessoa sabe qual é o tamanho dela? Porque às vezes ela tem 
busto pequeno e costas largas. Qual a diferença? 

Consultora: O ideal é que a mulher sempre solicite o tamanho do tronco. Usa 42, usa 
44, então é o número do sutiã que ela vai pedir.  

Marina: E a taça. Essa parte? 
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Consultora: Funciona assim: você é proporcional? Exemplo: Tenho 44, então meu 
busto é B. Se meu busto é maior, sempre vou aumentar a taça. Taça C, D. E aí eu 
acho o meu tamanho ideal.  

Consultora: [mostrando na modelo de tamanho 46]. Esse sutiã ficou muito decotado 
pra ela; ele não deu cobertura. Aqui atrás ela está usando no primeiro fechinho. 
Então, o que acontece: tá apertado. O ideal é que quando você vai comprar um sutiã, 
para você se sentir confortável, você sempre use aqui no meio. 

Marina: A Carol [modelo] acabou de colocar essse sutiã e já está a marca vermelha 
no ombro dela. 

Consultora: O ideal para as mulheres que têm muito busto é que elas busquem os 
sutiãs com alças mais largas porque ela consegue mais conformo. 

Marina: Tammm.[faz o som de suspense; segundo sutiã que a modelo experimenta].  

Consultora: Esse é o sutiã certo para ela. Ela está usando sutiã 46, que é o tamanho 
dela, com a taça C que é o tamanho maior porporcionalmente. Então, o bacana é que 
ele tem as laterais mais largas. Então isso é bacana porque ele reduz essa gordurinha 
que a gente não gosta. 

Marina: E a alça?  

Consultora: A alça é mais larga. Então vai proporcionar mais conforto. 

Modelo: Está mais confortável aqui, nas costas. 

Marina: Você vestiu e sentiu mais confortável. Vamos arrumar então um sutiã para 
decote. 

Consultora: para as mulheres que buscam sustenção, o ideal são as alças mais largas, 
mas para ocasiões especiais, ela pode usar uma alça mais fina, como essa, mas 
nadador, porque ela sustenta. Olha que decote mais lindo. Ela sustenta. Mais sexy 
com decote bonito. 

Marina: [terceiro tipo de sutiã] Esse aqui é bem mais discreto. Está coberto. Assim, 
nem parece que ela tem tanto busto. 

Consultora: Então, esse é um sutiã todo reforçado e ele não tem o bojo de espuma. 
Ele dá a impressão que ele diminui, que ele ajusta no corpo e você vê que ele tem as 
laterais reforçadas, a base reforçada e ele também pode ser usado cruzado nas costas. 

Marina: Você usaria esse para quê [perguntando para a modelo]? 

Modelo: para o dia a dia e para a academia porque é desonfortável ficar de sutiã e top 
ao mesmo tempo.  

Marina: Quem quer dar uma diminuidazinha, usa esse. 

Consultora: usa esse tipo de sutiã que realmente é o ideal. (Programa de 
16/07/2013). 
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Na volta ao estúdio, Fernando Rocha e o ginecologista José Bento retomam a 

matéria a que os telespectadores tinham acabado de assistir: 

Fernando Rocha, apresentador: São demais os perigos e os mistérios desse universo 
feminino, né, dr José Bento. A gente tá vendo aqui, a mulher tem de saber 46C, 46B. 
É muita complicação para escolher um sutiã perfeito. 

José Bento, ginecologista: Exatamente. Mas a chave é uma palavra: chama-se 
conforto. A partir do momento que você colocou um sutiã e se sente confortável, 
pronto. Você leva esse. Não importa se é 44 C, D. Você tem de se sentir confortável. 

Mariana Ferrão, apresentadora: Até porque são raras as marcas que já têm essas 
letras. Você pede o número e pronto. 

José Bento: Você tem de experimentar, você tem de procurar um tecido tipo algodão 
porque o tecido sintético pode acabar machucando a pele, pode criar certas 
alergias à pele. Então, sempre procurar tecido feito de algodão e evitar aqueles 
aramados. Você pode usar eventualmente. Você deve. Numa festa, por exemplo. Mas 
continuamente, acaba machucando. Não tem nada a ver com câncer, mas acaba 
machucando. (Programa de 16/07/2013). 

Observemos os detalhes que a repórter vasculha (tipo de alça, tamanho do 

tronco e da taça, modelos que cobrem menos ou mais etc) e, ao mostrar os diversos 

modelos de sutiã, legendas aparecem na tela lembrando o telespectador da utilidade 

de cada um dos modelos (“laterais largas não deixam as gordurinhas aparecerem”; 

“sutiã reforçado diminui volume dos seios”; “seios grandes pedem alças mais largas” 

etc). Repórter e consultora enfocam o lado estético do produto e as características que 

podem realçar atributos femininos, mas o ginecologista ressalta para a audiência que 

as qualidades mais importantes são o conforto e o tecido de algodão, pois este não 

causa alergias. Ou seja, o produto é enquadrado pelo expert em termos de bem-estar e 

saúde.  

E antes que o leitor desse trabalho se surpreenda com um ginecologista 

falando de sutiãs, lembramos que os médicos há muito têm tido uma função que 

ultrapassa a doença e a cura. “Os médicos assumiram sua função como peritos de 

estilo de vida”, escreveu Nikolas Rose (2013, p.44). É também uma forma de se 

problematizar e de medicalizar atividades rotineiras. Comprar um sutiã que “deixe 

nossos seios bonitos e saudáveis”, como disse a repórter, é tarefa que careça de 

orientação médica para uma mulher que não está em nenhuma fase pós-operatória?  

Quando discutimos medicalização na capítulo Saúde na contemporaneidade , 

observamos que não são necessariamente os médicos os agentes primários dessa 
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promoção. Todo o Complexo Médico Industrial, que inclui indústria farmacêutica, 

empresas de seguro-saúde, setor de publicações etc, pode ser agente dessa 

medicalização e convencer segmentos cada vez mais amplos de que um dado evento é 

um ‘problema de saúde’ (CONRAD,1992, 2007; CAMARGO JR, 2007). Para 

Camargo Jr, nesse processo os meios de comunicação são utilizados para veicular 

propaganda, às vezes dissimulada, de remédios e também “todo um imaginário de 

‘saúde perfeita’ através do consumo” (CAMARGO JR, 2007, p.69, aspas do original). 

O Bem Estar , de fato, estimula o consumo desde estilos de vida a produtos. Tânia 

Silva e Kátia Lerner (2014) afirmam que as práticas de cuidados de si são cada vez 

mais associadas ao consumo de produtos, medicamentos e serviços. Na programa 

analisado (16/07/2013), as explicações para a escolha do sutiã adequado resultaram na 

construção do seio ‘desejado pelas brasileiras’.  

As afirmações dos especialistas presentes nos apontam para a construção de 

um seio moldável. “Quando esse desconforto [seios grandes] é tão grande, então é o 

caso de reduzir as mamas”, disse o mastologista Silvio Bromberg ao falar de mamas 

grandes e o uso de tops para ginástica. Logo após sua declaração, foi exibida uma 

reportagem sobre cirurgia para a redução das mamas.  

Por outro lado, o ginecologista José Bento, ao comentar a segunda parte da 

reportagem de Marina Araújo em uma loja de sutiã, disse que os homens, 

inconscientemente, gostam de mulheres com seios fartos “porque aquela mulher pode 

ser uma boa mãe nutriz para seu filho” (sic). Já na parte final do programa, o 

ginecologista explicou uma pesquisa inédita sobre a satisfação das mulheres com o 

próprio corpo feita, de acordo Mariana Ferrão, pelo Instituto Ideiafix136. Um dos itens 

da pesquisa se referia a satisfação com o seio segundo o tamanho do sutiã: tamanho 

44: 80% estavam satisfeitas; tamanho 46: 71% ; tamanho 38: 58%.  

José Bento, ginecologista: Isso mostra o quê? Que as mulheres querem ter mamas 
grandes. E essas mulheres que têm tamanho 38 é que lotam os consultórios dos 
cirugiões plásticos. Nós somos hoje o segundo lugar em termos de cirugia para 
colocar prótese. Só perde para os EUA no mundo.  

                                                             
136 O instituto realiza pesquisas qualitativas e quantitativas, apoiam clientes no planejamento, desenho 
de processos de comunicação, definição de políticas procedimentos, segundo sua página na internet. 
http://www.ideafix.com.br/#sobre. Acesso em 24/07/2016. 
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Fernando Rocha:... Vamos direto para a outra [questão] para poder comentar. 53% 
acham que seios grandes são sexys; 88% acham que é importante para eles; 77% é 
importante para elas; 94% acreditam que as próteses aumentam a autoestima. 

José Bento: Autoestima. E olha, só se vive uma vez. Então, se você não está satisfeita 
com a sua mama, procure um cirurgião quem sabe a correção vai te deixar mais feliz. 
(Programa de 16/07/2013). 

É a possibilidade infinita de moldarmos nosso corpo em nome da felicidade e 

da autoestima, dois valores bem contemporâneos que levam a carne humana a ser 

“obstinadamente submetida a um conjunto de técnicas de modelagem corporal, que 

demandam enormes doses de esforço, tempo e dinheiro”. (SIBILIA, 2010, p.197). O 

ensinar protagonizado da bancada do programa, nessa edição, demonstrou os 

Ligamentos de Cooper, que sustentam as mamas, deixando concreto o que não se vê 

e, provavelmente para muitos, o que nem se sabia. Por isso mesmo, o telespectador 

pode ter prazer em compreender por que os seios caem. E o uso do sutiã, diz o 

mastologista presente, pode retardar o desgaste desses ligamentos, caso a mulher 

tenha tendência genética para tal.  

 

 
Figura 09: O ginecologista José Bento explica por que os seios caem.  

Fonte: programa de 16/07/2013 

Com a bancada preparada para a demonstração, especialistas e apresentadores 

enquadrados em plano geral voltam-se para o telão onde a pergunta do auditório 
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virtual foi exibida: É verdade que se não usar sutiã, os seios ficam caídos? A 

demonstração que se segue dos Ligamentos de Cooper tem seu ápice quando o sutiã é 

retirado do manequim e um som alto de vidros se espatifando se faz escutar. A reação 

dos apresentadores dá a medida da demonstração. “Que exagero, o estrago não é tão 

grande assim”, disse Mariana, com veemência. “Já está difícil a situação e você faz 

isso, Flavinho Sintonia [em referência provavelmente ao sonoplasta]”, expressou-se 

Fernando, contendo o riso. Se a intenção era sabidamente provocar uma brincadeira, 

já que nada é de improviso, a ação ajudada pela sonoplastia pode ter rendido efeito 

contrário e ridicularizado os seios flácidos e já expostos à idade.  

Isso ajuda a entender que o seio construído nessa programa é o volumoso, mas 

livre de gordura; mamas jovens e eretas, sinônimo de autoestima elevada – assim, a 

aparência estética é incluída entre os cuidados de saúde principalmente pelo efeito 

psicológico de autoconfiança e autoestima que podem surtir – a falta desta coloca o 

indivíduo no grupo de risco. No ethos terapêutico contemporâneo, não se amar, pois, 

é patológico, pode levar a transtornos psíquicos e provocar adoecimento físico, afirma 

Moraes (2014, p.228), ao tratar do destaque que a autoestima recebeu no início do 

século XXI.  

Desta maneira, o programa convoca as mulheres que estiverem insatisfeitas a 

modificarem essa parte do corpo seja pelo uso de sutiã adequado seja pela cirurgia, 

sensibilizando-as à moral corporal espetacular característica da atualidade. A 

televisão, como outros meios, define o que é aceitável e normativo do que é 

inaceitável e desviante. 

5.2.1.4 Aprendi com o Bem Estar 

Há um quadro no programa com o nome acima, como mencionamos na 

primeira parte da análise. Nele, o telespectador ganha a cena. Às vezes é dito na 

narrativa que ele escreveu para o Bem Estar. Outras, a história contada não deixa 

traços do surgimento do fato. Não faz diferença, no entanto. Importa mais mostrar 

quão eficiente tem sido o programa com testemunhos de gente como a gente. Os mais 

emotivos, em geral, relacionam-se ao câncer e pela nossa observação são mais 
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mencionados o de pele e o de intestino137. A audiência é fisgada pela emoção e o 

sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, vincula-a à temática138.  

É claro que o quadro envolve também outras temáticas como regularizar o 

intestino graças às dicas de alimentação (29/08/2012), como já mencionado, ou como 

dormir na posição adequada (05/02/2014). Maria José foi a personagem dessa última, 

exibida no programa cuja temática principal era prevenção do câncer. Mãe de três 

filhos, ela aparece no início da reportagem amamentando o caçula de 1 ano e sete 

meses e conta as benesses que aprendeu com o programa. Para si mesma, foi não 

dormir mais de bruços, o que “diminuiu em 90% as dores que sentia na coluna”. Para 

a sogra, foi alertá-la sobre as pintas que tem no rosto, o que fez logo depois de ouvir a 

“Dra Márcia” no programa, a dermatologista a quem ela se refere parecendo ser 

íntima. Para as amigas, foi enviar um email dizendo da necessidade de incentivar os 

esposos a fazerem exame de próstata.  

O depoimento de Maria José é entremeado pelas imagens do programa a que 

ela se refere devidamente legendados. “O que eu aprendo não pode ficar dentro de 

mim. Tenho que dividir com quem está ao meu lado”, diz Maria José ao final da 

reportagem que se encerra com ela e o caçula no jardim do prédio, conversando com 

outras senhoras. A matéria de 3min 27s termina com o off do apresentador Fernando, 

que narrou a reportagem junto com Mariana, afirmando: “[assistir ao Bem Estar] é 

bom para a sua saúde, da sua família e a de vizinhos também”. Podemos dizer que a 

frase-síntese expressa uma das missões do programa, o de ser útil à telespectadora e 

sua família, e revela que reivindicar a expertise e autoridade do programa em assuntos 

de saúde é uma estratégia sutil e contínua.  

 Verifiquemos uma edição sobre mudanças nos hábitos alimentares e atividade 

física, a temática mais frequente no quadro Aprendi com o Bem Estar – o que reflete e 

reforça a tônica do programa de que o estilo de vida ‘correto’ é suficiente para uma 

vida saudável. Em 13/01/2012, foram mostrados três personagens que mudaram sua 

                                                             
137 O primeiro provavelmente porque aparece na parte exterior do corpo e o segundo talvez pelo sangramento, um 
dos sinais externos de alerta que pode dar. Entre 29/08/2012 e 08/03/2016 foram publicadas 27 edições do Aprendi 
com Bem Estar, segundo sua página na internet. Sete foram sobre exercícios e alimentação; quatro sobre câncer de 
intestino e dois sobre o de pele. http://g1.globo.com/bemestar/videos/aprendi-com-bem-estar Acesso: 10/03/2016 
138 Na análise longitudinal, o câncer de pele é relacionado a radiação solar, único fator ambiental constantemente 
apontado, pois na maior parte das matérias do programa os hábitos cotidianos são vistos como os principais 
causadores de doenças.  
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rotina, alimentação e peso graças ao Bem Estar. Daniela perdeu 44 quilos, escreveu 

ela no email enviado ao programa. Moradora de Santa Luzia (MG), ela não foi 

entrevistada, mas fotografias testemunharam sua transformação. O mesmo recurso foi 

utilizado para Danilo, de Cuiabá (MT), que emagreceu 19 quilos, ajudado pelos 

conselhos do programa e também por médicos que ele procurou.  

Já a representante comercial, Mara, passou a fazer exercícios e também mudou 

a alimentação depois que começou a assistir ao Bem Estar. Em dez meses, ela 

emagrecera 8 quilos. “Foi um exemplo para a minha casa, para a minha família. 

Tenho uma irmã que está no mesmo ritmo”, disse Mara que, assim como a dona de 

casa Maria José, estende os benefícios dos novos hábitos a familiares e parentes. 

Esses exemplos evidenciam a capacidade de agenciamento que o programa gera. 

Prestes a completar, então, um ano, o programa se autorreferência com a exibição 

desses casos que compunham a edição de 13/1/2012 intitulada Aprendi com o Bem 

Estar:  

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 

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

Ao se autolegitimar como um programa sério, 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 autolegitimação é uma estratégia sutil: 

Bruno Halpern, endocrinologista: Parabéns para elas que fizeram um trabalho muito 
bom, perderam peso no fim de ano, o que é muito difícil, acho que assistiram 
bastante [a]o Bem Estar e o que eu acho legal é que tem gente que perdeu 8 kg em 
um mês e continuaram (sic) perdendo depois. Existe aquele mito de que quando você 
perde muito rápido, você vai ganhar em dobro rápido depois. A gente vê que não é 
isso que acontece. Quando você perde bem, elas se motivaram, entraram no espírito e 
viram: o que eu vou fazer para conseguir manter isso? (Programa de 2/2/2015). 

Mariana Ferrão, apresentadora: Ela tá entendendo o processo. Ansiedade não é um 
problema só da Paula, não. Eu também sou ansiosa e atividade física também me 
ajuda muito. E eu tenho certeza que quem faz atividade física, assiste [a]o Bem 
Estar, e também tem ansiedade já percebeu esses benefícios todos. (Programa de 
15/5/2015) 
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Essas asserções que reforçam o papel do Bem Estar são feitas aparentemente 

de forma espontânea, e com efeito de autenticidade. O endocrinologista Bruno 

Halpern parabeniza as funcionárias de um salão de beleza que apostaram quem perde-

ria mais peso em 30 dias, dando a elas estímulo positivo. Esse reforço à autoestima – 

atributo central da socialização bem sucedida (MILLER apud ILLOUZ, 2008, p.168) 

– vem da autoridade médica que, de maneira perspicaz, também reafirma a utilidade e 

eficácia do programa. Ao valorizar a autoestima, o especialista, por outro lado, reforça 

o sentido social produzido sobre a gordura como algo sempre negativo. Já a apresen-

tadora Mariana se identifica com a personagem, revela uma intimidade, confessando 

que também é ansiosa e atesta ao vivo os benefícios do programa em si mesma. É 

como se dissessem: assistam às aulas do Bem Estar! Ele ensina e ajuda as pessoas. 

Embora não entrem explicitamente na rubrica Aprendi com Bem Estar, os 

personagens que participam de shows de transformação também são histórias inspira-

doras e didáticas e podem protagonizar reportagens de maneiras diversas. O ex-joga-

dor Eder, personagem da série Bola pra Frente já mencionada, não fazia ginástica, 

nem escolhia alimentos na externa de 19/05/2014. Eder foi exibido fazendo palestra 

para um grupo de crianças em um parque de Sinop (MT) sobre a importância da 

alimentação correta e da prática de exercícios. A atividade fazia parte da sua “missão” 

(palavras da repórter) de alertar estudantes de escolas públicas sobre os perigos da 

obesidade. Ao responder a uma pergunta de uma participante, Eder disse: “eu 

engordei, Sara, porque eu fiquei em casa, não ajudava em nada; só comia e bebia. 

Trabalhava também, mas só trabalhos leves. Eu fiquei um cara sedentário”.  

Seu depoimento lembra os testemunhos bastante comuns em eventos religio-

sos em que a pessoa publicamente se penitencia dos erros e promete mudar de vida. 

Eder não estaria empregando a técnica do cristianismo de confessar que é central para 

organizações religiosas e civis como técnica de produção da verdade (FOUCAULT, 

1988)? Não causa surpresa tal linguagem. No discurso terapêutico contemporâneo, há 

predomínio dos modos confessionais de comunicação (FUREDI apud SACRAMEN-

TO e FRUMENTO, 2015). Ao ensinar as crianças, o Bem Estar também ensina a 

audiência que Eder comeu muito, exagerou nas bebidas, não fez exercícios físicos e, 

por causa dos seus erros, está gordo e com colesterol alto etc. Antes de avançarmos, 

vale a pena apontarmos dois aspectos que vão além do de educar nessa reportagem.  
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Primeiro, ensinar crianças na faixa de 9 a 12 anos tem um traço relevante pela 

possibilidade de diminuir a chance de uma puberdade obesa que poderia resultar em 

um obeso para o resto da vida, de acordo com o endocrinologsta Alfredo Halpern, que 

elogia Éder ao comentar a reportagem no estúdio. A ação educativa de Éder é uma 

estratégia para reforçar a função social do programa e da própria emissora e também 

uma demonstração do seu poder pastoral, como mencionamos. 

O segundo aspecto é o fato de Eder deixar pública sua decisão de emagrecer, o 

que aumentam as chances de ele se manter firme no seu compromisso, de acordo com 

o psiquiatra Daniel Barros que estava no estúdio naquela manhã e que, em outras 

ocasiões, já havia dado essa dica aos que estavam de dieta. “Levar algo ao 

conhecimento público serve para torná-lo mais acessível ao controle e à vigilância”, 

escreveu Lupton (2000, p.16). Na prática, Éder se compromete com o próprio 

programa, pois é uma aposta alta do Bem Estar que mobiliza telespectadores e 

também profissionais da saúde que ajudarão a contar a história de alguém que tenta 

emagrecer 70 quilos, em um ano.139 Por que o Bem Estar investe, então, em tais 

séries? Roel Puijk (2012, p.88) afirma que a tendência em serializar a produção 

televisiva tem vantagens organizacionais como planejamento, produção e distribuição 

mais simples. Há também vantagens na narrativa. Os telespectadores têm a 

possibilidade de conhecer melhor os personagens dessas séries e acompanhá-los na 

saga, por serem exibidos por períodos maiores. Ao colocar uma meta final, as 

sequências são construídas de forma a se ter um clímax, ao longo do desenvolvimento 

dramático do personagem, como acontece em outros reality shows.140 

5.2.1.5 A dúvida persiste 

Como temos tentado mostrar, um dos modos de endereçamento do Bem Estar 

é a sua narrativa instrucional que prima pelos detalhes evidenciados pelas perguntas 

dos apresentadores aos especialistas; pela aplicabilidade dos conselhos ao cotidiano 

dos telespectadores e pelos operadores didáticos que concretizam o que muitas vezes 

                                                             
139 Na análise longitudinal, há um personagem de Dracena (SP) que desiste da série. Ele seria o 
protagonista do Afina Rocha II porque ele também se chamava Fernando Rocha tinha 21 anos e pesava 
mais de 130 kg. 
140 Foi o que aconteceu com Éder, mas essa edição está fora desse corpus. 
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é abstrato ou desconhecido pela audiência. Mesmo assim, às vezes deixa dúvidas no 

telespectador. Os conselhos nutricionais relacionando alimentação à boa saúde têm se 

tornado mais complexos para o público leigo (LUPTON, 2005, p. 449). A frase do 

endocrinologista Alfredo Halpern, em 13/1/2012, dá a medida da complexidade: 

“Carne tem muito ferro e hoje em dia sabemos que muito ferro também faz mal. 

Pouco faz mal. Muito faz mal. É um inferno”, disse ele ao tentar explicar os 

inconvenientes de um churrasco à noite.  

Outro exemplo é o da edição de 17/11/2014 que abordou diferentes tipos de 

dieta. A personagem de uma das reportagens era uma criança que para controlar a 

epilepsia tinha uma dieta bastante rica em gordura e baixa em carboidratos. De volta 

ao estúdio, o endocrinologista explica que outras pessoas também podem se beneficiar 

da dieta cetogênica, como alguns diabéticos, porque ela leva a uma perda de peso 

rápida. É difícil entender as nuances de cada dieta sem (querer) acreditar que a 

ingestão de gorduras está liberada. Nesse caso, é evidente que a comida foi 

medicalizada e não discutimos o fato da dieta cetogênica funcionar como tal, pois 

desde os anos 2000 tem aumentado seu uso em crianças epiléticas resistentes a 

remédios (WEBSTER e GABE, 2016, p.123).  

Mas medicalizar a alimentação é um ângulo bastante comum no Bem Estar. O 

cardápio detox, apresentado em 18/11/2013 e que naquela época surgia como 

novidade, exemplifica essa medicalização. Esse cardápio tem a finalidade de ajudar o 

organismo a se desintoxicar. São alimentos ricos em antioxidantes que ajudariam 

fígado e outros órgãos na tarefa de ‘limpar’ os radicais livres em excesso. Em outro 

momento (17/11/2014), a nutricionista fez uma comparação bastante explícita:  

Fernanda, nutricionista: a gente tem um estudo que mostra que depois de 8 anos, 
95% das pessoas voltam a ganhar peso. Se você não tem essas limitações que foram 
mostradas [alergia, epilepsia] não se submeta a fazer isso [dietas restritivas]. Vocês 
tomariam um remédio que tem apenas 5% de chance de funcionar? (Programa 
de 17/11/2014, grifo nosso.) 

Sabemos que a escolha da comida pode ser feita segundo seu valor nutricional 

pelos que não têm restrições alimentares, mas esse não é a principal forma de 

selecioná-la. Michelle Webster e Jonathan Gabe (2016, p. 124), citando Delormier et 

al, explicam que a escolha está mais relacionada aos significados atrelados à comida e 

ao contexto social em que ela é servida. Catherine Will e Kate Weiner, (2014, p.292) 
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mencionam estudo de Claude Fischler em que à comensalidade é dada pesos diversos 

em contextos culturais diferentes. Esse pesquisador argumenta que o ato de comer 

tem sido individualizado e medicalizado nos Estados Unidos e, de certa forma, no 

Reino Unido, mas em outros países europeus comer bem está muito mais relacionado 

ao contexto do ato de comer que aos valores nutricionais. 

Como conciliar o prazer do ato de comer com os valores nutricionais? 

Pesquisas indicam o uso da metáfora da balança, sugerindo que parte da dieta seja 

variada e virtuosa e outra possa conter algumas ‘ameaças’ (WILL e WEINER, 2014, 

p.291). De certa forma, o Bem Estar também propõe o balanço ainda que a comida 

medicalizada seja preponderante: 

Alfredo Halpern, endocrinologista: Isso não quer dizer que você não pode comer um 
pastelzinho de vez em quando. Eu faço isso: vou à feira, compro frutas quando me dá 
o espírito de dono de casa, que não é muito frequente, e como um pastelzinho. 

Mariana, apresentadora: quantas vezes por ano o senhor faz isso? 

Alfredo Halpern: umas seis. É bem razoável. É uma delícia, né! (Programa de 
13/01/2012) 

A palavra do especialista endossa a ‘transgressão’, mas ela é contida pela ideia 

de autocontrole (seis vezes por ano) presente no discurso dietético do Bem Estar. 

Se os conselhos nutricionais têm se tornado mais complexos, os relacionados 

ao câncer também deixam dúvidas no telespectador. Na programa de 1/7/2015, a 

reportagem foi sobre gêmeas em que uma delas teve câncer de mama. Elas foram 

filmadas na parte externa do condomínio onde vivem e também na sala de estar, na 

mesa da sala de jantar verificando o resultado de uma mamografia e terminaram na 

cozinha, servindo-se de um lanche, tendo em segundo plano na tela da TV a 

churrasqueira. Nos programas televisivos de estilo de vida, gênero que participa do 

hibridismo do Bem Estar como vimos no capítulo Saúde na televisão, as câmeras 

chegam à cozinha, ao quarto, ao banheiro e até ao guarda-roupa ou geladeira 

(WARIN, 2011, p.26). A naturalização da vigilância da vida privada é uma das 

marcas registradas das novas safras desse tipo de programa (FREIRE FILHO, 2009). 

 Na reconstrução dessa história, as fotografias foram amplamente usadas. 

Mostraram as gêmeas quando mais jovens, exibiram netos e familiares e, entre as 

diversas fotos, havia a de uma delas com lenço no cabelo, indicando o tratamento a 
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que havia se submetido. Quando não se tem a possibilidade de capturar a ação narrada 

é comum o jornalismo valer-se de fotografias que, somadas ao texto verbal e ao som, 

são recursos com função de testemunho e de revelação do que é noticiado 

(GUTMANN, 2012). 

! !

! !
Figura 10: Lar das gêmeas foi cenário da reportagem sobre câncer de mama.  

Fonte: programa de 01/07/2015 

Ao voltar para o estúdio, o oncologista Fernando Maluf e o apresentador 

Fernando Rocha comentam a reportagem: 

Fernando Rocha, apresentador: Muito bom! Doutor Maluff, a gente sempre fala isso 
né? Aliás, elas [as gêmeas] estão enxutas. Elas estão lindas aos 80 anos. Agora, 20 
anos de reposição hormonal, foi completamente diferente o processo pra uma e pra 
outra. Por que isso aconteceu? 

Fernando Maluf, oncologista: Talvez essa tenha sido a causa do câncer da dona 
Daede, e essa tenha sido a causa da outra irmã [ficar] saudável. Mas é importante 
mencionar que a reposição hormonal também tem seus benefícios. Ela melhora a 
saúde vaginal, melhora a libido, melhora a saúde óssea da mulher e também o perfil 
do colesterol. Então, têm alguns riscos, como por exemplo, uma chance um 
pouquinho maior de ter câncer de mama ou câncer ginecológico. (Programa de 
1/07/2015) 

As personagens ‘entram’ no estúdio com considerações breves e simpáticas 

(lindas e enxutas aos 80 anos) de Fernando Rocha que tenta garantir a atenção do 

telespectador para o diálogo informativo que se seguiu: ele marca um raro momento 

do Bem Estar – em geral, o programa não mostra exemplo de possível conduta 

médica negativa. Nesse caso, a reposição hormonal para combater os sintomas da 

menopausa ilustra a crescente medicalização da sociedade ocidental que coloca 
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problemas humanos – como o fim natural da fase reprodutiva das mulheres – na 

jurisdição médica (CONRAD, 1992, 2007).  

O apresentador Fernando Rocha parece insinuar exagero no prolongado tempo 

(20 anos) de reposição hormonal, mas como os jornalistas-apresentadores se 

posicionam de maneira a evitar discordâncias com os especialistas – as únicas fontes 

capazes e com legitimidade – ele parece ter se contido. Se a história das gêmeas 

inspira pelo final feliz, por outro lado, também traz insegurança. Ao assistir ao 

diálogo transcrito acima, uma telespectadora que já está fazendo reposição hormonal 

talvez não se desespere após ouvir a última palavra, a da autoridade médica no 

estúdio, que diz que o risco de câncer de mama e ginecológico aumenta só um 

pouquinho com a reposição hormonal. Se, por outro lado, ela estiver avaliando o 

emprego dessa terapia, não terá sido esclarecida. Robert Crawford (2004, p.510) 

aponta a informação médica contraditória ou confusa, ou ainda o fato de mudar 

rapidamente, como uma das características da cultura médica contemporânea que 

contribui para o aumento da ansiedade entre os indivíduos141.  

Ao tratarmos das dúvidas que ainda persistem não temos intenção nenhuma de 

diminuir a relevância do endereçamento instrucional do Bem Estar. Ao contrário. O 

programa é exemplo do conceito de pedagogia pública exposto por Henry Giroux 

(2004) que inclui a televisão entre as diversas instituições sociais que, em diferentes 

formatos, estão concebendo o espaço público como novos lugares de pedagogia 

marcados pela confluência de novas tecnologias digitais e as midiáticas. “Ao contrário 

das formas tradicionais de pedagogia”, escreveu Giroux (2004, p. 498), 

“conhecimento e desejo estão intrinsicamente conectados para os modos de 

endereçamento pedagógico mediados por tecnologias eletrônicas sem precedentes”142 

O resultado é que a pedagogia pública tem um papel importante em produzir 

esferas culturais diversas que dão novo significado à educação como força política 
                                                             
141 Zygmunt Bauman (2006), em Medos líquidos, afirma que a ansiedade tornou-se uma condição 
normal, cotidiana dos cidadãos modernos. Tempos de medos, na expressão de Baumann (2006), em 
que os cidadãos sentem ameaças ao corpo, à ordem social e à própria sobrevivência como espécie. 
Nesse trabalho, adotamos a definição de Crawford (2004) que usa ansiedade para expressar o conceito 
de insegurança ampliado em relação à saúde e, consequentemente, para se referir ao aumento desse 
sintoma entre os indivíduos mais vulneráveis. Quer dizer, o conceito de ansiedade estaria próximo ao 
de angústia , que é o significado existencial original de ansiedade, segundo Crawford (2004, p. 525).  
142 Tradução nossa para: Unlike traditional forms of pedagogy, knowledge and desire are inextricably 
connected to modes of pedagogical adddress mediated through unprecedented electronic tecnologies.  
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sobretudo dos governos neoliberais, afirmou Giroux (2004, p.498). O duo 

conhecimento-desejo também nos ajuda a entender como opera o governo a distância: 

o discurso dos especialistas – que reivindicam poderes de verdade (ROSE, 1993, 

2013) – desperta, entre outros sentimentos, desejos no telespectador como, por 

exemplo, o de emagrecer para reduzir o risco cardíaco e possivelmente também por 

questões estéticas. Aqueles telespectadores assíduos do Bem Estar provavelmente já 

imbuídos da máxima de que, como um indivíduo autônomo, ele deve exercer sua 

liberdade com responsabilidade, se engajará em ações para satisfazer os seus desejos. 

A racionalidade governamental desse endereçamento pode ser descrita como a ideia 

de ensinar, principalmente os indecisos, como maximizar suas capacidades de 

normalidade, felicidade etc. Lembramos, aqui, de Ouellette e Hay (2008), que se 

referiram a televisão como tecnologia cultural na produção de ‘bons cidadãos’. É 

importante, porém, voltarmos a Giroux (2004) que, de certa forma, lança um desafio: 

ele propõe que os indivíduos se envolvam criticamente com essas esferas dominantes 

de pedagogia pública que estão formatando amplamente nossas crenças e senso de 

agência. 

5.2.2 Você é o responsável: endereçamento para o autocuidado 

O Bem Estar parece querer despertar o senso de agenciamento do 

telespectador e para isso se endereça a sua audiência de forma a estimulá-la a se 

autoaperfeiçoar continuamente, burilando costumes, atitudes ou, nas palavras de 

Ouellette e Hay (2013, p.13), pensando em cultivação, como tratamos no capítulo 

Saúde na televisão. Uma das estratégias para florescer o agenciamento de cada 

telespectador é contar histórias inspiradoras que reforçam a responsabilidade 

individual do telespectador para assegurar uma vida saudável. O Bem Estar apresenta 

histórias de pessoas comuns para personalizar o assunto, engajar o telespectador e 

mostrar que o programa detalha problemas reais de telespectadores reais, de gente 

como a gente. Para Stephannie Roy (2008, p. 470), que cita M.C. Duncan, histórias de 

sucesso que se utilizam das técnicas de antes e depois para instruir indivíduos a terem 

uma vida mais saudável contribui para a criação de normas contra as quais os 

indivíduos são julgados e vigiam a si mesmos.  
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O programa já mencionado, de 13/01/2012, em que três personagens contam o 

que aprenderam com o Bem Estar, apresenta o antes e o depois de Danilo e Daniela 

que no total emagreceram 63 quilos. Vamos nos ater ao caso de Daniela. Em email 

enviado ao programa, ela escrevera que pesava 115 kg e diversas dietas de nada 

haviam lhe valido até que aprendera com o Bem Estar que não se faz dieta que o 

corpo não aguente. Foi aí que resolveu fazer uma reeducação alimentar. Ou seja, 

Daniela ilustra o sujeito consciente, disposto a dar seu depoimento tratando das suas 

‘fraquezas’. É o indivíduo que internalizou bem a responsabilidade individual de que 

tanto trata o programa e, portanto, Daniela é exemplo adequado para os fins do 

quadro. 

Vejamos como Fernando Rocha fala dos alimentos que ela 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. 

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 podemos observar, 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” (FISCHLER, 2005, p.74). A linguagem – normalmente 

repleta de palavras hiperbólicas como verdadeira 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 

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

constantemente lembradas de que seu corpo precisa melhorar e, se houver excesso de 
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gordura, serão considerados desviantes. Ou, sob outro ponto de vista, ser magra 

contribuiu para a concepção de ser mulher (GOLDENBERG, 2011, p.549).143 

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

Daniela. Jayne Raisborough et al (2014), em artigo sobre os programas de transforma-

ção com mulheres de meia-idade, afirmam que a caracterização do antes tende a ser 

exagerada para ressaltar os benefícios do depois. No caso do programa de 13/01/2012, 

o depois foi ovacionado. 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 Mariana 

exibe os novos hábitos alimentares da telespectadora 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 

configura-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:  

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, apresentador: o sorriso abriu 

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 o corpo magro traz 

felicidade, indica ‘boa saúde’, manifesta uma virtude individual. Comer bem, 

exercitar-se regularmente, monitorar o corpo são máximas que possuem nuances 

morais muito poderosas de como o indivíduo deve se comportar (EVANS apud 

RICH, 2011, p.5). “Muita gente sonha, mas só consegue quem trabalha duro, quem se 

esforça muito para isso”, disse a apresentadora Mariana, na abertura do programa. O 

                                                             
143 Para mais detalhes de como o corpo é representado no Bem Estar ver Emboava (2016) 
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autocontrole demonstrado por Daniela a fez merecedora de maior longevidade 

garantida pelo endocrinologista presente no programa – quer dizer, os médicos e 

outros profissionais paramédicos, chamados por Rose (2013) de ‘novos pastores da 

alma’, desfrutam de importância porque são capazes, na sociedade contemporânea, de 

oferecer caminhos eficazes para o antigo desejo de viver mais e melhor. Eles 

elaboram programas e tecnologias para a gestão de si que operam pela autorregulação 

dos indivíduos.  

O enquadramento da 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 sobretudo uma 

questão de escolha individual. Isto é, escolher se alimentar de forma saudável é 

apenas um assunto de liberdade individual.144 Isso nos remete ao conceito de 

healthism visto no capítulo Saúde na Contemporaneidade. É um sistema de crenças, 

cunhado por Crawford (1980), que define as atividades de promoção da saúde como 

uma obrigação moral que pode ser conseguida por meio da adesão individual aos 

diversos protocolos de saúde. Esse tipo de discurso contribui para a formação de um 

sujeito que voluntariamente vai aderir a ações para melhorar a sua saúde, em que os 

especialistas e seus poderes de verdade podem conduzir a conduta do telespectador 

(ROSE,1992, 2013), pois as enfermidades seriam decorrentes de comportamentos 

desinformados. O indivíduo, assim, desenvolve formas particulares de autodisciplina 

e autovigilância (ROY, 2008, p.465).  

5.2.2.1 Definir e vigiar as metas 

O programa de 15/5/2015 aborda a autovigilância a qual Roy (2008) se 

referiu. Um novo profissional da área da saúde, coach, foi apresentado como aquele 

que realmente consegue ajudar alguém a emagrecer. A jornalista Mariana Ferrão, que 

comandou sozinha a programa, explica que coach tornou-se um profissional comum 

                                                             
144 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, 63, 69). Ela 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 Há ainda estudos que 
sugerem que o medo elevado de crime em uma região violenta pode influenciar a atividade física 
(VISWANATH e EMMONS, 2006, p.238). 
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no meio empresarial, ajudando executivos a gerenciar carreiras, tornando empresas 

mais eficientes e profissionais mais preparados para superar obstáculos. Só que agora 

o coach também está na área da saúde, diz ela, revelando o visível culto à expertise 

típico da sociedade contemporânea (WAKLATE e MYTHEN, 2010; ROSE 1992, 

2013).  

Mariana explica que o método de operar na saúde é o mesmo do meio 

gerencial: “o cliente deve definir objetivos e metas e, com a ajuda do coach, alcançar 

os resultados”. Pode soar estranho: Mariana não está falando de uma empresa. Ela 

fala de um indivíduo (nesse caso de dois: a comerciante Paula e a diarista Fabiana) 

que deverá conduzir a sua vida de forma empreendedora, tornando-se 

empreendedor(as) de si mesmo(as) (WARIN, 2011; OUELLETTE e HAY, 2008; 

LEWIS, 2006). Ou seja, aqui o empreendedorismo se revela como uma técnica de 

governo de si, que complementa o valor politico que a escolha individual e a 

responsabilidade individual possuem. Observemos um trecho: 

Lara, couch: Sim, existe realmente uma diferença [entre uma nutricionista e um 
coach]. E o coach não faz uma prescrição ideal de consumo, o coach faz uma 
parceria com o cliente pra que o cliente trace seus objetivos, aí em função destes 
objetivos a gente traça as metas e os planos de ação pra poder atingir esses 
objetivos. Então juntos eles vão traçar um caminho pra alcançar esses objetivos. 
(Programa de 15/5/2015, grifo nosso). 

Carolyn Schee e Kip Kline (2013, p.566), em um artigo em que discutem 

obesidade infantil na TV-realidade, observam que espaços e instituições em que antes 

os interesses privados não eram tão evidentes tornam-se terreno fértil para florescer a 

linguagem e as ideias do mercado livre, como é o caso explícito de coaches na saúde. 

Apresentado como novidade nessa área, os coaches podem significar um novo 

formato instrucional para perder peso. Cristiano Parente, coach da comerciante Paula, 

explica: 

 Cristiano Parente, coach: quando “elas [mulheres] começam a entender isso 
[processo de evolução do exercício físico], elas começam a evoluir mais rápido 
porque elas se cobram, elas sentem a real necessidade, elas sentem o real 
entendimento em sentir dor ou não, fazer exercício, em suar.” (Programa de 
15/05/2015) 

É interessante notar que Parente expressa uma forma particular de autovigi-

lância a que já nos referimos baseando-nos em Roy (2008). É difícil afirmar, no 

entanto, se a autovigilância a que ele se referiu é diferente da que comumente circula 
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em nossa sociedade sobretudo ao se tratar de peso corporal. Na programa de 2/2/2015, 

cujo tema foi dieta enfocada pelo ângulo das ‘desculpas’, como tratamos anterior-

mente, o endocrinologista Bruno Halpern legitima e naturaliza a vigilância não apenas 

por relacioná-la a pesquisas, mas também pelo seu lugar de fala, pois era um dos 

especialistas do programa naquele dia: 

Bruno Halpner, endocrinologista: Na verdade a gente tem de pensar que a gente 
como ser humano tem uma natureza de gostar de ser vigiado muitas vezes. Você 
pode saber que é aquilo que você quer, mas se não tem ninguém te olhando, se você 
não tem que mostrar seu resultado para ninguém, tem uma chance grande de ah! hoje 
não. Você começa com essas desculpinhas. Quando você sabe que tem um 
compromisso, vou mostrar para o meu médico, para a minha nutricionista, o resultado 
costuma ser melhor. Ela nem precisa falar algo muito diferente. Basta o fato de você 
ir e conversar um pouco, já ajuda muito.(Programa de 2/02/2015, grifo nosso) 

Nessa mesma programa, 2/02/2015, foi exibido um quadro de transformação 

aparentemente sem intervenção do programa. Uma reportagem mostra funcionárias de 

um salão de beleza de São Paulo controlando a própria alimentação (autovigilância) e 

também a de colegas (vigilância de outros). De maneira naturalizada e bem humorada, 

elas fizeram um bolão, em dezembro de 2014, e quem perdesse mais quilos em 30 

dias ganharia os R$1 500,00 arrecadados. Não é um informal Biggest Loser?145 Isto é, 

as fórmulas de game show inspirando uma reportagem lúdica em que a competição 

ocupa lugar importante? Ou o velho jogo entre amigos em que o prêmio é dinheiro? 

As competidoras realizaram em si mesmas – no corpo, no pensamento, na conduta – 

práticas para se transformarem e atingirem um certo estado de felicidade. É o que 

Foucault (1988a) chama de tecnologias do self. Elas são práticas que podem e devem 

mudar historicamente e, por isso, Ouellette e Hay (2008) dizem que as tecnologias do 

self dos programas de TV-realidade estão relacionadas, com frequência, à cultivação 

do autoempoderamento que se daria por meio das escolhas e da responsabilidade 

individual. Vejamos como foi o caso da vencedora desse bolão.  

Quase dois meses depois da competição de dezembro, o Bem Estar voltou 

para conferir se as participantes haviam mantido o peso após as festas do final de ano. 

Supondo que a produção do Bem Estar tivesse combinado esse retorno anteriormente, 

as câmaras do programa, mesmo ausentes, teriam funcionado como sinóptico (muitos 

observando poucos) nos dizeres de Gareth Palmer (2003)? Entre as 10 funcionárias do 
                                                             
145 Reality show norte-americano em que os participantes são obesos. No Brasil, foi transmitido pelo 
SBT com diferentes nomes: O Grande Perdedor (2005) e Quem perde ganha (2007). 
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salão que figuraram na reportagem de fevereiro, apenas uma voltou a engordar. Não 

nos foi contado o que se passou com outras participantes, mas o Bem Estar, como 

dissemos, reforça usualmente narrativas inspiradoras, envoltas em emoção e sacrifício 

– características do discurso terapeutico contemporâneo – e, até mesmo, com pitadas 

de humor. “Dieta é para os fortes”, diz a vencedora do bolão, mostrando, de certa 

maneira, como se sente empoderada, pois uma das principais técnicas para tal nos 

programas de TV- realidade, segundo Ouellette e Hay (2008, p.86), “é reconhecer e 

aceitar a responsabilidade pela sua vida e compreender o seu papel na criação de 

resultados”.  

Verificamos que o discurso de algumas participantes equivale ao de 

nutricionistas que ditam regimes salpicados de receita de autocontrole assim como 

exemplificado pelo endocrinologista Alfredo Halpern anteriormente. Ou seja, força de 

vontade, crença em si mesmo e nos próprios recursos como ingredientes essenciais 

para a perda de peso – são virtudes que reforçam a responsabilidade de cada individuo 

pela própria saúde. São também, nos dizeres de Debora Rocha (2009, p.8), virtudes 

valorizadas em provas e jogos esportivos, características dos game shows como foi a 

aposta entre as cabelereiras e também o programa (2/02/2015) em que as ‘estações da 

desculpa’ levam uma dieta a não progredir.  

Marinalva, cabelereira: docinhos, massinha, pão caseiro. Você não tem noção 
[expressando a dificuldade que teve em não comer entre o Natal de 2014 e o ano 
novo]. Às vezes, eu comia e então deixava de lado a sobremesa, dava uma voltinha e 
depois que todo mundo comia, eu voltava [para a mesa] 

Meire, cabelereira: alguns dias tá com vontade de comer doce, come uma barrinha de 
cereal, mais leve, ou até mesmo um chocolate meio amargo, mas não mais aquele 
doce imenso. (Programa de 02/02/2015). 

Ambas as cabelereiras reafirmam o que Nikolas Rose (2013, p.44) chama de 

indivíduo somático: nossa individualidade está, pelo menos em parte, fundamentada 

em nossa existência corporal e nos expressamos e agimos sobre nós mesmos 

parcialmente pela linguagem da biomedicina e, nesse caso, pela da nutrição. Sob outra 

perspectiva, que não exclui a anterior, poderíamos dizer também que ambas possuem 

algum capital cultural da saúde (SHIM apud WEBSTER e GABE, 2016, p. 134). A 

experiência delas como trabalhadoras de um salão de beleza em que convivem com o 

valor da estética, a leitura de revistas ou de programas televisivos sobre o assunto e 

talvez o contato com nutricionistas podem ter contribuído para explicar como 
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conseguiram estabelecer essa relação entre a ingestão de alimentos e o peso – 

sabemos que é uma relação tensa, já que a comida é uma fonte potencial de ansiedade 

e de julgamento moral (ORTEGA, 2008, p.40). 

Mariana, apresentadora: Vamos ver. Tem mais gente querendo participar. Taynara 
Barcelos. Como faço para controlar a ansiedade antes das refeições? Olha 
quanta gente já curtiu o comentário da Taynara [19]. Significa que tem mais 
gente com essa mesma questão. As pessoas chegam para comer e já estão pensando 
não posso comer aquilo lá e já ficam ansiosas antes de começar a comer. (Programa 
de 17/11/2014; grifo nosso). 

A questão da ansiedade revelada por essa telespectadora do Bem Estar foi 

identificada em diversos estudos sobre dieta e saúde. Deborah Lupton (1999, p.486), 

por exemplo, havia reconhecido sentimentos de culpa e ansiedade em um estudo 

acerca dos discursos sobre dieta para evitar colesterol e doenças cardiovasculares. 

Certos alimentos, pelo nexo com pressão alta e colesterol, tornaram-se venenos. Nas 

notícias sobre fatores de risco, mudanças nos hábitos de vida, incluindo os 

alimentares, é a primeira alternativa para reduzir as chances de adoecer. Se comemos 

os alimentos tidos como venenosos, ou seja, se transgredimos, instala-se o sentimento 

de culpa. “Ao se estabelecer conexão entre práticas cotidianas e doenças futuras, ao se 

colocar o indivíduo como vítima de seus próprios hábitos, o que se faz é transferir o 

controle da doença para ele” (VAZ et al, 2007, p.149).  

5.2.2.2 Peso nos ombros do telespectador 

Na programa de 18/11/2013, o pesquisador da Universidade Federal Paulista 

(Unifesp), 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 branco146, o que lhe confere autoridade, o médico 

Correa usa como metáfora a organização de um formigueiro: as formigas-operárias, 

representadas na bancada em papier maché, serão sempre as trabalhadoras de um 

formigueiro; já as formigas-rainhas serão sempre as encarregadas da reprodução dele. 

A analogia, típica do Bem Estar que tenta simplificar a linguagem tido como 

científica para melhor dialogar com sua audiência, visa esclarecer que fatores 

                                                             
146 Nesse corpus, quase todos os especialistas vestem jaleco, exceto o consultor e preparador físico 
D’Elia (programa de 1/4/2011) e o psiquiatra Daniel Basto (programa de 19/05/2014). 
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genéticos determinam a constituição de cada um. Mas não imagine que, se é genético, 

é imutável. Vejamos parte do diálogo entre o apresentador e o médico: 

Fernando Rocha, 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. 

Paulo Correa, 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). 

Pelo discurso do fisiologista, 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 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, aspas do original)147 

A temática do câncer de mama também é enfocada na perspectiva de que a 

responsabilidade pela doença é da mulher. No programa de 1/10/2015, a mastologista 

Maira Calleffi, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de 

Apoio à Saúde da Mama (Femama), lançou o movimento Outubro Rosa no Bem 

Estar. Na noite anterior, em 30/9/2015, ela havia estado no Congresso Nacional, em 

Brasília, que fora iluminado de rosa em um ato simbólico de adesão ao movimento 

Outubro Rosa – evento celebrado anualmente em diversos países do mundo e que 

nasceu nos Estados Unidos, no início da década de 1990, para estimular a participação 

da população no controle do câncer de mama e promover a conscientização sobre a 

importância da detecção precoce da doença.  
                                                             
147Tradução 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: 
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O estúdio do Bem Estar também se iluminou: um quarto de casal todo rosa e 

branco fora montado no espaço flexível do cenário e a apresentadora Mariana Ferrão, 

normalmente em igualdade de cena com o apresentador Fernando Rocha, assumiu o 

protagonismo da programa, o que pode esporadicamente acontecer com temáticas 

tidas como mais femininas.  

    
Figura 11: Abertura do programa (esq) e o encerramento (dir).  

Fonte: programa de 1/10/2015 

A pergunta inicial daquela edição feita por Mariana Ferrão remetia ao 

autoexame. Outrora uma ação que deveria ser feita frequentemente pela mulher, o 

autoexame hoje não é enfatizado. A mastologista Maira explica que a prática médica 

mudou e que a mamografia ganha importância para a detecção precoce. 

Maíra Calleffi, mastologista: ….o autoexame na verdade não basta para que a 
mulher detecte precocemente. A gente precisa fazer exame com médico e 
mamografia a partir de 40 anos. 

Mariana, apresentadora: Mas o autoexame não é dispensável. 

Maíra Calleffi: Claro que não. Uma coisa muito importante é que as mulheres se 
conheçam. A maioria dos nódulos a gente vê através da mulher. Ainda no Brasil, a 
mulher é que traz esse nódulo. A gente gostaria muito que fosse pela 
mamografia. 

Mariana: Onde a mulher tem que se tocar para ela perceber que está com algum 
caroço? (Programa de 01/10/2015, grifo nosso). 

Fazendo-se de ouvido mouco, Mariana Ferrão insiste no autoexame. Uma das 

precursoras na campanha de câncer de mama, Maíra didaticamente explica em poucos 

segundos como deve ser feito o autoexame utilizando o seio de um torso usado no 

programa para demonstrações. Se tomarmos Tasha Dubriwny (2009) como referência, 

podemos dizer que, no início daquela programa, já se coloca um peso nos ombros das 

mulheres. A retórica da detecção precoce por meio do autoexame transfere a 

responsabilidade para as mulheres e ao mesmo tempo diminui a dos médicos, 

defendeu a pesquisadora (FOSKET et al apud DUBRIWNY, 2009, p.123). Sônia 
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Bertol (2009), que comparou a divulgação do câncer de mama Brasil- EUA, cita que o 

estímulo ao autoexame leva a um aumento de biópsias desnecessárias e provoca 

ansiedade, depressão e medo nas mulheres (COLUCCI apud BERTOL, 2009, p. 110).  

Como anunciava o uso do lenço pela apresentadora no início do programa, o 

foco da reportagem externa foi sobre um banco de lenços. Há dois aspectos que 

indicam que é uma matéria de serviço nessa reportagem – um deles é o fornecimento 

do endereço do banco na página do Bem Estar na internet para quem quiser solicitar 

um lenço gratuitamente. O outro são os modos de usar um lenço. A reportagem tem 

características de um tutorial de moda sem, no entanto, explicitar detalhadamente o 

passo a passo. 

  

  

  

Figura 12: Mariana Ferrão anuncia reportagem para ajudar pacientes a recuperarem a 
autoestima devido à queda do cabelo. Fonte: programa de 01/10/2015 

A apresentadora Mariana Ferrão inicia a chamada para a reportagem por meio 

do espelho da penteadeira do quarto rosa e ao usar o lenço na cabeça se solidariza 

com milhares de pacientes, podendo gerar empatia nas telespectadoras. Ela chama o 

repórter Alberto Gaspar que vai contar como algumas mulheres enfrentaram a queda 
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do cabelo provocada pelo tratamento. Uma ex-modelo, produtora de moda, na faixa 

dos 30 anos, criou um banco de lenço depois de ser diagnosticada com câncer de 

mama. Já livre da doença, ela se maquia em frente ao espelho e mostra algumas 

maneiras de usar o lenço. Depois, a matéria exibe em plano geral a professora 

aposentada Marli, 60 anos, careca, sentada ao lado do marido. A paciente havia 

escrito e recebido um lenço desse banco. Ela também é exibida em frente ao espelho 

do seu banheiro e mostra como usa lenços, tocas e gorros. O término da matéria 

envolve uma outra personagem, de 25 anos, que também ficou careca mas, nesse 

caso, por causa de um linfoma de Hodgkin do qual já está curada. Seu papel é 

entregar pessoalmente um lenço para Marli e entre todas as personagens é a mais 

emotiva e por isso enquadrada em close up por duas vezes. Ela é filmada desde a sua 

chegada de carro, em frente a casa de Marli, até o ‘encontro surpresa’ na sala de 

visita. “Com idades tão diferentes pareciam as mais novas velhas amigas”, completou 

o repórter em off, enquanto a câmera se aproximava das personagens.  

A reportagem é construída de tal modo que ressignifica o lenço como símbolo 

de que a paciente não está sozinha no tratamento e coloca o seu uso como capaz de 

ajudar as mulheres a recuperarem a autoestima – esta é quase sempre citada ao fim de 

um processo como o ganho mais valioso (cirurgia nos seios já mencionada, por 

exemplo). Joel Birmam (2010, p.41) afirma que a perda da autoestima é o fantasma 

maior da contemporaneidade pois a sua diminuição estaria vinculada à condição do 

indivíduo perdedor. Por outro lado, seu incremento é condição do indivíduo vencedor. 

É uma matéria focada no interesse humano e, como tal, tende a enfatizar a 

resposta emocional individual para a doença (BROWN et al, 2001, p.768). A narrativa 

terapêutica das duas mulheres que venceram o câncer é de resistência e de superação; 

a estrutura da história não deixa espaço para desânimo, raiva ou qualquer sentimento 

negativo. Essa externa explora bastante os espelhos a começar pela chamada da 

reportagem no estúdio feita por Mariana Ferrão. Ao rosa da ambiência do estúdio 

soma-se o enfoque às diversas possibilidades de uso do lenço e de maneiras de se 

maquiar. Observamos, desse modo, que há uma estetização do câncer de mama.  

Allan Gouvea e Iluska Coutinho (2016), que fizeram estudo de recepção com 

pacientes de câncer de mama de um hospital oncológico de Juiz de Fora (MG), 

haviam identificado que matérias sobre maquiagem e uso de lenço eram vistas pelas 



 
Capítulo 5 – Saúde no Dia a Dia: o Bem Estar em análise 

 209 

mulheres como a divulgação de ‘coisas boas’ da doença. À essa observação, os 

pesquisadores contrapuseram o silenciamento de informações sobre outros efeitos 

colaterais do tratamento ou sobre questões oncológicas que levam muitos a 

acreditarem que o câncer é contagioso resultando no preconceito e na discriminação e 

potencializando a dor e o sofrimento de quem têm câncer (GOUVEA e COUTINHO, 

2016).  

Ao exibir uma senhora de 60 anos, careca, mas desejosa de se maquiar e se 

arrumar, reconhecemos que o programa colabora para reduzir o estigma que afeta os 

pacientes com câncer. Ao usar como testemunhas duas jovens que venceram o câncer 

(apenas uma delas era o de mama), reconhecemos também que o Bem Estar alerta que 

a doença é uma ameaça a diversas faixas etárias e sociais148. Por serem testemunhas 

de superação da doença, o programa imprime uma cultura de otimismo que é também 

evidenciada por expressões de Mariana Ferrão como “com certeza, vocês vão sair 

dessa”; “Estamos torcendo por você, vai dar certo, vai conseguir” que implicitamente 

revelam a retórica do pensamento positivo – a crença no poder da personalidade 

moldável, da mente como geradora de possibilidades infinitas, fruto da psicologia 

positiva que “foca nos potenciais de afirmação da vida, nas energias e forças vitais 

que residem na psique individual” (BINKLEY, 2010, p.88). A raiva, a tristeza, o 

desânimo são sentimentos negativos, vilões afetivos da saúde, que no ethos 

terapêutico da vida saudável devem ser substituídos pelos sentimentos positivos: 

calma, otimismo, alegria. “Querer é poder”, lembra Freire Filho (2010, p. 63) ao 

caracterizar a visão ufanosa da psicologia positiva.  

Na certa, as intenções de produtores e apresentadores do Bem Estar são as 

melhores ao tratarem o câncer de mama de maneira otimista. Gouvea e Coutinho 

(2016) apontaram que o discurso da esperança, típico da cobertura televisiva, é visto 

pelo senso comum como algo positivo para o grupo de mulheres do hospital oncoló-

gico de Juiz de Fora (MG). Todavia, essas narrativas, ao apresentarem indivíduos 

                                                             
148 Em artigo sobre Angelina Jolie e a dupla mastectomia preventiva, verificamos que histórias 
relacionadas ao câncer de mama são identificadas pelos repórteres como pautas que facilmente terão 
apoio de seus editores. Se for pela perspectiva genética, o apelo de noticiabilidade aumenta. É um tema 
que invoca emoções poderosas, medo, pode estreitar ou dilacerar os laços entre mães e filhas. Somam-
se também o significado sexual e social ligado aos seios e o impacto da hereditariedade nas mulheres 
jovens (HENDERSON E KITZINGER, 1999 apud EMBOAVA, 2015) 
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bem-dispostos, corajosos diante de uma doença debilitante, constroem o otimismo 

contínuo como uma obrigação moral, quer dizer, mostram como uma pessoa com 

câncer deve se comportar (WILKINSON e KITZINGER apud ROY, 2008, p. 472). 

Tasha Dubriwny (2009), que pesquisou a construção do câncer de mama no 

noticiário, aponta também para a predominância de narrativas que minimizam a 

complexidade da doença e os tratamentos; e de narrativas em que prevalecem as 

dimensões pessoais e emocionais do câncer de mama com as quais a audiência 

provavelmente se idenfiticará. “O foco sobre a mulher individualmente pode ser uma 

das bases da cultura do câncer de mama hoje que [Ellen] Leopold sugere ser melhor 

entendida como ‘privatizada’ ao invés de privada” (DUBRIWNY, 2009, p.120, aspas 

do original).149  

Para o câncer colorretal, o chamamento do telespectador para a responsabi-

lidade individual é similar. Igor Sacramento (2015, p.378) afirma que no discurso 

terapêutico contemporâneo a cura e a superação do câncer estão alicerçadas na crença 

no poder individual que vem substituindo o fatalismo que antes estigmatizava as 

pessoas que tinham câncer. Vejamos um exemplo do programa de 30/10/2012:  

Fábio Atui, cirurgião do aparelho digestivo: …porque qualquer pessoa, mesmo que 
não seja acima de 50 anos, ou acima dos 40 anos, que tenha um parente com histórico 
de pólipo ou de câncer de intestino, tem de entrar em um programa de 
rastreamento. Esse programa não pode deixar apenas nas mãos do médico. O 
médico não vai bater na sua porta e falar assim: escuta, minha senhora, está na hora 
da senhora fazer o exame. Quando você for a um ginecologista para uma consulta 
normal ou quando estiver no pediatra levando o seu filho, diga: Dr, eu fiz 50 anos e vi 
na tevê que a partir dos 50 anos eu tenho que prevenir. Como devo prevenir? Porque 
a gente tem também que pegar nas nossas mãos o nosso destino e também ajudar 
a buscar a saúde ativamente (Programa de 30/10/2012, grifo nosso) 

Qual telespectadora discordará do especialista quando frisa a necessidade do 

seu envolvimento na preservação da própria saúde? A ideia do cidadão ativo, como 

mencionado pelo médico Fábio Atui, ocupa o coração das discussões de diversas polí-

ticas públicas que visavam alterar as relações sociais no cuidado com a saúde, a partir 

da década de 1980. Nos círculos de políticas oficiais, escreveram Michael Bury e 

David Taylor (2008), essas mudanças no papel do paciente reforçaram prontamente a 

ênfase no paciente como um consumidor ativo: poucos duvidam do valor do paciente 

                                                             
149 Tradução nossa para: the focus on the individual woman may be one of the foundations of today's 
breast cancer culture that Leopold suggests is best understood as privatized instead of private.  
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tendo mais escolhas e sendo mais engajado em seus cuidados. Resultado da transição 

demográfica (maior longevidade), da transição epidemiológica (das doenças infecto-

contagiosas para as crônicas) e dos altos custos da saúde, “o paciente remodelado tem 

como ‘ponto central’ o modelo psicológico da ‘autoeficácia’ e da ‘ativação do pacien-

te’ em que as pessoas se tornam mais confiantes em manter sua saúde ou em viver 

com doenças crônicas” (BURY e TAYLOR, 2008, p. 215, aspas do original).150 

Convém adiantarmos que não menosprezamos a importância do envolvimento 

do paciente. Ao contrário: percebemos quão importante ele é, mas somos críticos à 

medida em que essa postura isenta governos e também médicos de responsabilidades. 

As ênfases na ação individual promovem autonomia na forma, mas são 

despolizadoras na essência (BAGRICHEVSKY et al, 2010, p.1700). Sabemos 

também que o envolvimento do indivíduo apresenta contradições e tensões na relação 

médico e paciente – o que pode ser exemplificado com uma frase do médico Fábio 

Atui, já nos momentos finais do programa. Sua fala ganha maior sentido se 

lembrarmos da convocação feita acima por ele para que as mulheres fossem donas de 

seu destino: “não acho que é o próprio paciente que vai definir, mas acho que é 

benéfico se disponibilizar a estar dentro de um programa de rastreamento” (Programa 

de 30/10/2012). 

5.2.2.3 Mexa-se, o remédio universal 

Quando o Bem Estar trata de alimentação e suas variáveis151, na certa haverá 

menção às atividades físicas. Ligia Santos (2010, p. 357) afirma que ambos são 

processos interdependentes nos cuidados com o corpo. Até abril de 2016, data em que 

baseamos a análise longitudinal, a ênfase a esse assunto era quase sempre dada às 

sexta-feira – é que a produção do Bem Estar se guiava, em geral, por tratar de 

atividades físicas (dança, esportes diferenciados, luta, Bem Estar Global 152etc.) no 

                                                             
150 Tradução nossa para: “At the heart of the refashioned patient is a psychological modelo of ‘self 
efficacy’ and ‘patient activation’in which people become more confidente in maintaining their health or 
living with long-term conditions’.  
151 Dietas, frutas da época, maneira de se cozinhar alimentos (vapor, pressão, micro-ondas) etc. 
152 Como explicado na primeira parte da análise, Bem Estal Global é transmitido ao ar livre, de alguma 
cidade brasileira, e o foco são os serviços prestados à comunidade por associações profissionais como 
de cardiologia, endocrinologia etc. Há o auditório real, formado por moradores da cidade, que 



EMBOAVA, Marialice Nogueira. O autocuidado nas telas do Bem Estar: o risco em saúde e o 
diálogo do programa com a sua audiência. Tese. PPGCOM/UFMG, Belo Horizonte, 2017 

 212 

último dia da semana, como revelam as palavras de um dos consultores presentes 

nesse corpus e já mencionado. 

 No programa de 01/04/2011, 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 

produzida153.  

A personagem principal da reportagem 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 

Márcio Mancini explica que a lipoaspiração é o acabamento final:  

Márcio 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 aparenta ter sobrepeso (e não obesidade) 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 

                                                                                                                                                                              
normalmente é motivado por grupos de dança e/ou música ao vivo. Até abril de 2016, aconteceu às 
sextas. 

153 Essa tentativa de equilíbrio de gênero existe com frequência, mas predomina o feminino, em geral.  
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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, 2000, p.29). 

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

produção do Bem Estar utilizou argumentos científicos – José Luiz Prado (2007) 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. O discurso biomédico passou a ter mais 

penetração na sociedade a partir da segunda metade do século XX e consequente-

mente também a disseminação da gordura como fator de risco para doenças cardio-

vasculares, diabetes e alguns tipos de cânceres.  

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. 

Márcio 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 programa de 01/04/2011 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 PHILLI-

POV, 2013, p. 507) chamou de governamentalidade da cintura154. E quase todos os 

                                                             
154 Tradução nossa para Governmentality of girth. Entre os nove programas de 2011 verificados por nós 
na análise longitudinal, quatro falaram da medida abdominal. 
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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, já mencionado. De qualquer maneira, ela, sua mãe (a cabelei-

reira Elza) 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, em um 

equilíbrio de gênero e de faixa etária. A estratégia de convidar pessoas comuns, 

recurso comumente utilizado por programas da TV-realidade, 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 se exercitar não está relacio-

nado 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.  

Para Francisco Ortega (2008, p.40), os exercícios físicos são apresentados 

como remédio universal que nos garantiria “a proteção de todos os males da 

sociedade moderna – adições de todo tipo (droga, sexo, consumo), depressão e 

distúrbios alimentares”. O seu contrário – o sedentarismo – figura nas pesquisas com 

frequência como um comportamento que remete à falência moral do indivíduo, 

segundo Marcos Bagrichevsky et al (2010, p. 1700) que perguntam: “supondo que o 

combate ao sedentarismo seja um objetivo plausível da saúde coletiva, como fazê-lo 

sem estigmatizar as pessoas classificadas como sedentárias?” 

Não exageraríamos se afirmarmos que o Bem Estar trata os exercícios físicos 

como essenciais para a prevenção dos males à saúde assim como faz o discurso 

hegemônico da promoção da saúde que os apresentam a partir das relações entre 

adrenalina, bem-estar e saúde cardíaca. É prudente dizermos, nesse momento da 
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análise, que não estamos negando os benefícios que a prática de atividade física pode 

proporcionar ao organismo. Sabemos que não fumar, se exercitar, comer com 

moderação são ações preventivas que melhoram a saúde. Ressaltamos, no entanto, 

que as práticas da cultura corporal na contemporaneidade vêm atravessadas por uma 

perspectiva impositiva, medicalizadora, culpabilizante (BAGRICHEVSKY, 2010, p. 

1704). O fato dos especialistas do Bem Estar frisarem que a atividade física deve se 

emaranhar ao nosso dia a dia evidencia essa perspectiva que permeia o programa. O 

sedentarismo seria a doença que pode ser combatida mudando-se o estilo de vida. 

Quer dizer, a medicalização se estende ao cotidiano social. 

No programa de 13/01/2012, em que três personagens são exibidos como 

exemplos da eficácia do programa na edição Aprendi com o Bem Estar, Mara é 

mostrada no percurso que faz a pé entre a sua casa e a academia. O repórter enfatiza 

que ela começou os exercícios nos degraus da sua casa e aí são exibidas cenas de 

programa anterior em que o consultor e preparador físicos D’Élia dá essa dica. Na 

volta ao estúdio, mais uma vez um especialista reforça essa atitude. Vejamos dois 

exemplos em programas diferentes: 

Alfredo Halpern, endocrinologista: Ela tá na academia fazendo os exercícios, mas 
muitas pessoas não conseguem fazer isso. Mas o que eu gostei foi o subir e descer 
escadas. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, pode fazer um tipo de atividade 
física. O subir e descer escada é um exemplo. Mas pode andar, pode parar dois 
pontos antes de onde vai trabalhar, pode estacionar o carro mais longe e ir a 
pé…..às vezes eu tenho medo que as pessoas pensem que tem de ser atividade física 
na academia. Não, qualquer atividade física é atividade física. Existem umas 
melhores, outras piores, mas mexa-se. (Programa de 13/01/2012). 

Bruno Halpern, endocrinologista: Ah! Não tenho tempo de fazer atividade física. Na 
verdade, se você não faz nada de atividade física, se você começar simplesmente a se 
mexer um pouquinho…levanta 10 minutos e dá uma volta, sobe escada ao invés 
de subir de elevador; se está em um andar muito alto, sobe de elevador até um 
andar e depois sobre a pé o resto. Isso são coisas simples que você consegue 
colocar no dia a dia e vai aumentando aos poucos a sua atividade física. (Programa de 
02/02/2015). 

Se é tão fácil fazer atividade física – afinal, é possível fazê-la em qualquer 

lugar – trata-se o fato como essencialmente individual e de fácil correção e, dessa 

maneira, espalha-se o fenômeno da culpabilização da vítima (CRAWFORD, 1980) 

em que o indivíduo é o responsável por suas ações e condições de vida. Lupton (2005, 

p.43), por sua vez, reconhece que algumas pessoas vão simplesmente desobedecer tais 

conselhos. Outras, vão se comprazer em adotar essas recomendações no seu cotidiano 
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– mais uma vez lembramos do quadro Aprendi com o Bem Estar. Provavelmente, 

esses telespectadores seguem os conselhos pela sensação de certeza que pode advir 

diante de tantas informações sobre risco e insegurança. 

5.2.3 Perigo à espreita: o endereçamento do futuro remoto  

Dizer que histórias de telespectadores que internalizaram os conselhos dos 

especialistas são evidencias da capacidade de agenciamento do programa não 

significa que possíveis consequências de doenças ou de comportamentos tidos como 

‘incorretos’ não sejam relatados no Bem Estar. Aparecem nem sempre explicitamente, 

mas o suficiente para ligar o sinal de alerta dos telespectadores. No quadro Aprendi 

com o Bem Estar (13/01/2012), a foto do depois do cuiabano Danilo é exibida e 

enseja o seguinte diálogo: 

Mariana, apresentadora: Ele ficou diferente aqui, na papada. Olha como fez 
diferença aqui no rosto [apontando para a foto]; 

Ana Maria, nutricionista: Olha a barriga, aquilo que a gente sempre chama a 
atenção. A barriga encolheu; 

Mariana, apresentadora: Por que a gente chama a atenção sempre, Dr Alfredo? 

Alfredo Halpern, endocrinologista: Porque a pior gordura é a de dentro da barriga. 
Aquela gordura que chamam de felicidade ou da cerveja, não é só cerveja. É 
essa que faz mal, que mata. (Programa de 13/01/2012).  

O especialista é taxativo na sua máxima de que a gordura que se acumula entre 

os órgãos, na parte interna da barriga, mata. Ele, assim, coloca em cena o preço a ser 

pago pelo indivíduo que não controlar o peso. “...delineiam-se imagens castatróficas e 

apocalípticas para os indivíduos caso não se atenham aos imperativos da qualidade de 

vida que meticulosamente são prescritos pelo discurso da ciência”, afirma Birman 

(2010, p. 40). Em outro programa sobre gordura genética (18/11/2013), o mesmo 

especialista fez uma previsão sombria sobre um personagem da externa de cerca de 17 

anos, que almoçava com a família em um restaurante. Terminada a reportagem, o 

endocrinologista comenta no estúdio:  

Alfredo Halpern, endocrinologista: é uma posição privilegiada [ser magro] e a 
família é meio gordinha, pelo visto. Primeiro, isso pode ser temporário. De repente, 
casa, começa a ficar estressado com o trabalho, pode ser que engorde. (Programa de 
18/11/2013, grifo nosso). 
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... o diálogo com os apresentadores continua:  

Flávia, apresentadora (licença maternidade de Mariana): mas uma pessoa magra pode 
ter colesterol mais alto; 

Alfredo Halpern, endocrinologista: …..o indivíduo magro, magro mesmo e que 
parece saudável nada impede que ele tenha colesterol elevado. (Programa de 
18/11/2013, grifo nosso).155 

A narrativa do perigo sempre à espreita marca o Bem Estar e aí se instala um 

paradoxo: são os especialistas que alertam sobre os riscos à saúde e, portanto, aderir 

aos seus conselhos seria uma forma de reduzir as inseguranças que assolam o 

indivíduo na contemporaneidade. Por outro lado, são esses mesmos especialistas que 

com certas afirmações não livram o sujeito da permanente dúvida, tornando-se 

também uma fonte de ansiedade para o telespectador. Mas por que muitos continuam 

desejando e precisando das informações dos peritos em estilo de vida? Talvez uma 

explicação esteja no uso do discurso. Alterna-se entre o da esperança e o do medo – é 

assim que motivam o telespectador transformando possibilidades, expectativas e 

antecipações em ação (ROSE e NOVAS apud SUN e LEI, 2016, p.13).  

A paradoxilidade descrita pode não ser percebida pelo telespectador sobretudo 

por causa da maneira como os especialistas constróem a própria autoridade: a 

telespectadora Luciana, de São Gonçalo (RJ), pergunta se o metabolismo muda com a 

idade já que ela, magra até os 30 anos, começou a ganhar uns quilinhos (Programa de 

18/11/2013). 

Alfredo Halpern, endocrinologista: Infelizmente muda. A gente passa a queimar 
menos calorias à medida que o tempo passa. Com 40 anos, vai ser pior, com 50, pior 
ainda. É por isso que estimulamos que a pessoa faça atividade física. 

Paulo Correa, fisiologista: Ela acaba perdendo a capacidade de ganhar massa 
muscular também. Quando mais novo, melhor. Quando mais velho, um pouco mais 
difícil.  

Fernando, apresentador: que notícia boa o senhor deu para ela [telespectadora], Dr 
Alfredo, nessa segunda-feira [em tom irônico e descontraído]. 

Alfredo Halpern: É que as pessoas têm de estar preparada para o que a vida vai 
lhes reservar. Vai ganhando idade, vai tendo alterações no organismo. É para 
isso que estamos aqui. Para ensinar o que fazer. (Programa de 18/11/2013, grifo 
nosso). 

                                                             
155 Há tentativa de equilíbrio, pois tentam falar também do gordo saudável. 
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Observamos que o especialista se posiciona como mestre que ensinará o 

telespectador a vencer as agruras da vida não importa quão incertas elas sejam. E 

como vimos no capítulo Saúde na Televisão, os indivíduos, cada vez mais, têm se 

ligado às sentenças das expertises médicas ou a outras alternativas paramédicas que 

partilham a mesma lógica desde que a saúde tornou-se um bem maior para muitos nas 

sociedades ocidentais (ROSE, 2013). A gordura abdominal, ou a governamentalidade 

da cintura como mencionamos, o colesterol alto, o ganho de peso estão relacionados 

principalmente à saúde do coração que assim como as doenças crônicas degenerativas 

são geridas pelos preceitos da epidemiologia por meio dos fatores de risco. A partir da 

segunda metade do século XX, depois que pesquisas relacionaram o fumo ao câncer 

de pulmão, estudos fortaleceram essa área e, no século XXI, os fatores de risco se 

tornam os parâmetros pelos quais avaliamos nossa saúde.  

5.2.3.1 Noção de risco como norma social? 

Evitar o câncer transita, necessariamente, por essa área pois é uma doença 

bastante perpassada pela lógica do risco. No programa de 05/02/2014, a pergunta 

inicial, feita por Fernando Rocha ao oncologista gaúcho Carlos Barrios, tratava da 

existência ou não de um grupo de risco para o câncer.  

Carlos Barrios, oncologista: Essa é uma pergunta extremamente importante. Mas na 
realidade acho que ninguém deve se considerar fora do risco de câncer. Eu acho 
que o fator de risco mais importante é a idade. Está aumentando a expectativa de vida 
do brasileiro, isso significa que a expectativa da doença e o número de casos vai 
aumentar. Isso não significa que pessoas mais jovens não possam ter. A resposta 
definitiva a sua pergunta é que toda a população deve em algum momento se 
perguntar qual o meu risco em desenvolver a doença e conversar com o seu 
médico em relação a isso. (Programa de 05/02/2014, grifo nosso) 

O ponto de partida do programa convoca para uma vigilância cada vez mais 

antecipada e intensa sobre o corpo, “numa forte crença de que podemos evitar de 

forma adequada e eficaz a ocorrência dos infortúnios relativos à saúde” (LERNER, 

2015). Na perspectiva do risco, o trabalho preventivo leva a internalização de uma 

moralidade promotora do cuidado contínuo não para curar uma doença manifesta, mas 

sim uma doença futura (NASCIMENTO, 2014, p. 98).  

Uma das justificativas dada por Fernando Rocha para a temática daquele 

programa foi a necessidade de desmistificar (palavra que aparece com frequência 
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quando se trata de câncer) a doença e diminuir o medo do câncer que afugenta 

pessoas a fazerem exame de prevenção diante da possibilidade de um diagnóstico 

positivo. O início do programa, porém, pode ter aumentado a ansiedade do 

telespectador com a criação de um estado de ‘quase-doença generalizado’ na 

expressão de Paulo Vaz (2007, p. 148). A vigilância sobre o corpo é estendida a toda 

a população e se tem a impressão de que o oncologista quer prevenir o risco ainda que 

não haja histórico ou fator de risco aparente. Afinal, todos são normais ainda que 

ninguém seja completamente saudável para a medicina de vigilância, de acordo com 

David Armstrong (1995, p.397) criador do conceito como tratamos no capítulo Saúde 

na contemporaneidade. Uma característica da medicina de vigilância é que ela exige a 

extinção da diferença clínica entre saudável e doente já que tenta trazer todos para a 

sua rede de visibilidade.  

Existe a hipótese de que a noção de risco esteja se sobrepondo à ideia de 

norma social como forma predominante na cultura ocidental para se pensar o poder 

sobre a ação humana (BAGRICHEVSKY et al, 2010, p.1702). Realizar exames 

periódicos é um dos autocuidados sempre lembrado pelos especialistas e pode ser 

tomado como indício de que noção de risco esteja regindo a ação humana. O câncer é 

uma doença cada vez mais prevalente em nossa sociedade mas, por outro lado, há 

avanços tecnológicos que permitem diminuir a mortalidade mesmo diante do aumento 

nos índices de incidência. “A ameaça está mais próxima e menos letal”, escreveu 

Kátia Lerner (2015). É o incremento das tecnologias de diagnósticos, no contexto da 

biomedicalização, que permitem predizer muitas doenças antes que os sintomas 

apareçam. A oncogenética e seus serviços, por exemplo, estão nesse contexto e o Bem 

Estar tratou desse assunto em 01/07/2015, no presente corpus. São tecnologias que 

objetificam os perigos, tornando-os mais precisos e, portanto, com maiores 

possibilidades de serem incorporados pelos indivíduos (VAZ e BRUNO, 2003, p. 

287). Informações sobre novas tecnologias para diagnóstico e tratamento do câncer e 

da medicina em geral é demanda de populações de países em desenvolvimento, 

segundo Jurberg et al (2006, p.144), devido ao aumento da expectativa de vida.  

A primeira reportagem da programa de 05/02/2014 mostra um exame de alta 

tecnologia, capaz de detectar tumores de 1 cm. Ele exemplifica as inovações 

tecnicocientíficas que provocaram mudanças na organização e prática da medicina, 
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originando o que autores como Clarke et al (2003) chama de biomedicalização, 

assunto abordado no capítulo Saúde na contemporaneidade. A biomedicalização 

centra foco em dois pontos: na extensão da jurisdição médica e na mercantilização ou 

comodificação da saúde que inclui aplicações clínicas inovadoras de drogas, testes 

diagnósticos e procedimentos de tratamento. 

A uruguaia Ana Maria é a personagem que ilustra um caso bem sucedido de 

detecção precoce de câncer no pulmão. Professora de tango, ela estava se sentido 

muito cansada quando foi convidada a participar de uma pesquisa no Hospital Albert 

Einstein. Ana Maria preenchia os requisitos: ter mais de 55 anos e ser fumante há pelo 

menos 30. Usando tango como metáfora para a trilha sonora da vida de Ana Maria, a 

repórter constrói a abertura da história de forma um pouco dramática: “Dona Ana 

Maria é uruguaia, mudou para o Brasil com o marido há 45 anos. Ele morreu jovem, 

de problemas cardíacos e câncer de pulmão. Ela ficou viúva, mas outro companheiro 

ficou por perto : o cigarro”. Antes de chegar ao final feliz, exibindo uma dançarina de 

tango de 72 anos animada para trabalhar por muito mais tempo, a repórter entrevistara 

especialistas na sala de exames do hospital Albert Einstein. Eles explicaram em 

detalhes as diversas imagens de pulmão e os tumores que se vê ou não quando se 

utiliza radiografia versus a tomografia feita por equipamentos de última geração. É 

interessante observar que a repórter parece estar procurando ‘a verdade’ e cria um 

sentido de intimidade com o telespectador. Isso nos leva a parafrasear José van Dijck 

(2001, p.219) que diz que o olhar a partir do interior do corpo está se tornando parte 

da experiência pública mediada por equipamentos de alta tecnologia e representação 

na mídia156. 

A pesquisa do Hospital Albert Einstein, feita em conjunto com o Ministério da 

Saúde, é inspirada em estudos norte-americanos e revela uma perspectiva otimista do 

diagnóstico do câncer de pulmão. Um dos médicos do Einstein entrevistado expõe a 

realidade brasileira: “mais de 80 a 90% dos casos de câncer de pulmão no Brasil são 

diagnosticados em casos avançados porque a recomendação convencional é só fazer 

tomografia na ocorrência de tosse que não cessa ou de sangramento” (Programa de 

05/02/2014). A esperança despertada pela reportagem contrasta com a experiência 

cotidiana dos doentes no Brasil. Essa desigualdade de disponibilidade e de acesso aos 
                                                             
156 Nesse corpus, imagens detalhadas do intestino são mostradas durante um exame de colonoscopia. 
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tratamentos não é novidade quando se trata de matérias sobre avanços tecnológicos e 

tratamento de câncer no nosso país (LERNER, 2015). 

A professora Ana Maria exemplifica duas atitudes importantes na narrativa do 

programa para vencer o câncer: diagnóstico precoce e parar de fumar. Não foi 

mostrado no programa, mas sabemos que o tabagismo é exemplo de problema antes 

tido como individual e que graças a diversos fatores, entre eles o ativismo de 

movimentos antitabaco, passou a ser visto como um problema que precisava da 

intervenção do governo157. Às duas atitudes da professora de tango, os apresentadores 

acrescentaram outras quatro – beber com moderação, fazer atividade física, controlar 

o peso e vacinar contra o HPV, esta última tem a atualidade como gancho já que no 

mês seguinte o governo começaria a vacinação. Elas foram tratadas como capazes de 

‘fechar as portas para o cancer’.  

   

Figura 13: Atitudes para fechar as portas do câncer e ter saúde.  
Fonte: programa de 05/02/2014 

Para transmitir tal ideia, usaram como recurso uma espécie de armário em que 

cada porta com uma letra da palavra câncer tinha na chave uma etiqueta com a atitude 

necessária para fechá-la ‘definitivamente’ (palavra do oncologista Barrios) contra o 

câncer, formando, então, a palavra saúde. Tentou-se, no início, o clássico perguntas 

dos apresentadores e respostas dos especialistas, alternando entre os dois presentes. 

Mas o oncologista Barrios, eloquente e com experiência frente às câmeras, tomou a 

dianteira e falou sobre cinco entre as seis etiquetas das chaves, ditando prescrições de 

condutas, alimentação e exercícios físicos. Essas regras preceituadas objetivam 

persuadir o telespectador a se envolver com (auto)disciplina e normas de 

                                                             
157Dois fatores fizeram com que o fumo alcançasse o patamar das políticas públicas nos Estados 
Unidos. O primeiro foi a evidência científica de que os fumantes passivos também sofriam os efeitos 
do fumo, ou seja, havia vítimas inocentes, pois elas não fumavam voluntariamente. E o segundo foi a 
descoberta de que o fumo era altamente viciante o que foi confirmado quando advogados dos ativistas 
conseguiram documentos internos da indústria do tabaco comprovando a inclusão de substâncias 
viciantes no processo de fabricação do cigarro. A partir daí ‘quem’ é o responsável ganhou outros 
atores e regulamentações para a indústria do tabaco foram criadas não só nos Estados Unidos como em 
diversos países. Hoje sabemos que o SUS disponibiliza tratamento para quem quer parar de fumar.  
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comportamento para se ter uma boa saúde. É um discurso que silencia sobre as 

circunstâncias ambientais e sociais dos indivíduos e desvincula de qualquer reflexão 

sobre as condições políticas e sociais mais amplas que os afetam.  

Se nas temáticas sobre alimentação é comum o programa mencionar também 

exercícios físicos como já escrito, nas temáticas sobre câncer, a necessidade de com-

portamentos e atitudes saudáveis pode vir acompanhada pela de rastreamento como 

demonstramos na programa acima. As ênfases se alternam: ora recaem nos compor-

tamentos saudáveis para se ‘livrar definitivamente’ do câncer (como frisou o oncolo-

gista Barrios) ora nos exames preventivos que devem ser realizados antes que sinto-

mas apareçam. Robert Aronowitz (2009), em artigo sobre a convergência entre a ex-

periência de estar sob risco para uma doença e a experiência da doença em si, lembra 

que o risco da doença se torna doença ao ser medicalizado e tratado como tal. Para 

esse autor, conhecer os riscos e tentar reduzi-los é, em si, positivo, mas produz 

também medo e incerteza. Cria-se, então, um ciclo em que testes e produtos do 

mercado prometem, de alguma maneira, que o indivíduo reassuma o controle sobre o 

medo.  

Fábio Atui, cirurgião do aparelho digestivo: a curiosidade do câncer do intestino é 
que é possível se prevenir com hábitos, evitando que ele se forme, mas também 
buscando a lesão antes que ela se forme porque o câncer tem a lesão que é uma lesão 
precurssora. O que é isso? É uma lesão que cresce dentro do intestino e vai se 
transformando em câncer e que através de algum exame de rastreamento, que é 
buscar a lesão quando não se tem sintoma, você pode evitar que isso se 
transforme em um câncer. Ou seja, encontrar o cancer antes de ser câncer 
(Programa de 30/10/2012).  

Acena-se aqui com a redução das incertezas e riscos por meio de um discurso 

preventivista-antecipatório. Essa racionalidade preventivista não se traduz, 

obrigatoriamente, em tranquilidade. “Por não perceberem as numerosas 

particularidades constituintes do homem contemporâneo, [as garantias retóricas da 

racionalidade preventivista] produzem discursos reducionistas geradores de angústia, 

ansiedade e sofrimento” (BAGRICHEVSKY, 2010, p. 1701).  

5.2.3.2 Quando o aspecto político emerge 

A cada novo programa, a produção do Bem Estar elege um problema e escolhe 

também as formas de solucioná-lo, como mencionamos. Na programa sobre câncer 
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colorretal (30/10/2012), o problema era desmistificar a colonoscopia – exame de 

imagem utilizado para detecção de câncer no intestino tido comumente como 

desagradável de ser realizado – para que o telespectador acima de 50 anos 

voluntariamente e ativamente buscasse exames de rastreamento. A solução passava 

por mostrar uma reportagem em que um paciente foi fazer exame na vesícula e 

acabou por achar um câncer de intestino. Parece-nos que é a narrativa do medo que se 

sobressai – na certa, ela virá interpretada também como a narrativa da sorte por ter 

sido descoberto um câncer de maneira casual, antes que houvesse os sintomas.  

Mariana, apresentadora: temos uma pergunta do nosso auditório virtual. É a Cíntia, 
de Campinas. Quem tem pólipo em outro lugar tem mais chance de ter no intestino? 
A gente viu o Reinaldo [personagem da externa], dr Cutait, ele descobriu por causa 
de um problema na vesícula. 

Raul Cutait, cirurgião do aparelho digestivo: Aí foi casual. Quando se fala em 
pólipo, as pessoas pensam que pólipo é a mesma coisa em todos os lugares. No nariz 
é uma coisa, na vesícula é outra...São coisas completamente diferentes; uma coisa não 
tem nada a ver com a outra. 

Mariana: uma pessoa pode ter pólipo na vesícula e nem por isso ter mais chances de 
ter no intestino? 

Cutait: nada a ver (Programa de 30/10/2012) 

Para os mais atentos começava aí uma controvérsia, isto é, um momento ímpar 

no Bem Estar. Paulo Vaz et al (2007, p.149) diz que um indivíduo adere às 

recomendações médicas publicadas na mídia a partir da credibilidade da fonte e da 

ausência da controvérsia. Então, o consultor do programa, que provavelmente foi 

quem indicou para a produção do programa o personagem com câncer de instestino, 

tenta retomar a discussão sobre a reportagem:  

Fábio Atui, cirurgião do aparelho digestivo: mas o caso daquele senhor é 
interessante, Mariana, porque ele tinha uma história de cólica na vesicula [consultor 
conta o que não foi dito pela reportagem, mostrando que participou ativamente 
da produção]. Ele foi fazer um ultrassom que não é um bom exame para o intestino, 
mas o ultrassom acabou encontrando o espessamento do intestino e aí ele foi fazer 
exames mais específicos para o intestino e encontrou um tumor no colo que ele não 
tinha nenhum sintoma; nenhum daqueles sinais de alerta. Então, aí está a 
importância do rastreamento. Aquela pessoa que não sente absolutamente nada, 
que não tem sintoma algum, mas se encaixa naquele grupo de risco que foi 
comentada no início do programa. Então, a pessoa com mais de 50 anos de idade 
precisa entrar em um sistema de rastreamento. Isso sem se descabelar porque 
eventualmente ela pode estar desenvolvendo essa doença sem sintoma algum. 

Raul Cutait, cirurgião do aparelho digestivo: queria fazer um comentário. 
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Mariana, apresentadora: Pois não. 

Raul Cutait: como já foi dito, populações de alto risco obrigatoriamente precisam ser 
seguidas de perto por causa da chance realmente grande de desenvolver câncer. As de 
médio risco, acima de 50 anos, a coisa é pouquinho mais complexa porque você tem 
gente com mais de 50 anos que vive em regiões onde a incidência de câncer é alta: 
EUA, Europa, Austrália. São regiões em que o câncer de intestino atinge um em cada 
16, 17 pessoas. No Brasil é diferente, as regiões onde mais existe câncer são os 
estados de SP, Rio, Minas, RS que é a metade do que se vê nesses países. Vai para o 
norte, nordeste, a incidência de câncer é muito baixa, 10% do que se vê nesses países 
europeus. Você vai para a África é 10% do que têm nesses países. Então, tem de 
tomar cuidado para não generalizar que todo mundo com mais de 50 anos 
precisa fazer colonoscopia. É só quem está em região mais rica que tem hábitos de 
vida parecidos com os ocidentalizados. Desculpa, eu vou me estender, mas isso tem 
um impacto importante que é o custo de se fazer tudo isso e a disponibilidade de 
equipamentos, hospitais, médicos. Não existe para todo mundo. Se você fosse 
fizer colonoscopia em todo brasileiro acima de 50 anos, eu já fiz essa conta antes, 
você vai pegar um pedaço enorme do orçamento da saúde para fazer prevenção 
de câncer de intestino. É impossível. A gente precisa saber em quem focar para não 
criar também aquela falsa expectativa, primeira, de que a pessoa precisa e, 
segunda, é de que ela deveria ter e não vai ter. Entendeu? 

Fábio Atui: Por isso que a pesquisa de sangue oculto é importante. É uma maneira de 
fazer isso mais simples e mais barata e você faz uma primeira peneirada para depois 
poder fazer a colonoscopia que é um exame mais elaborado e mais caro. 

Raul Cutait: desculpa, nos últimos dois anos existem vários trabalhos mostrando 
que existe um exame chamado moidoscopia flexível. Você examina só o lado 
esquerdo do intestino que é mais barato, mais fácil, não precisa do preparo típico do 
colonoscopia e ele está sendo recomendado para populações de países menos 
desenvolvidos. Porque os resultados são praticamente equivalentes em termos de 
prevenção. Então, é uma alternativa que é mais adaptável à realidade brasileira que a 
própria colonoscopia. 

Fábio Atui: eu acho que resumindo, Mariana, procure quando você for ao médico 
procure orientação para você entrar em programa de rastreamento. Se vai fazer um 
exame, se vai fazer outro, se na sua região tem um risco maior ou menor, isso é uma 
questão que o médico que vai te atender vai decidir qual o melhor caminho a tomar. 
Não acho que é o próprio paciente que vai definir, mas se disponibilize a estar dentro 
de um programa de rastreamento que eu acho que isso é benéfico. 

Fernando Rocha, apresentador: Vamos saber o que se passa no Brasil e no mundo 
(A partir daí, cerca de 4 minutos de notícias com Sandra Annerberg). (Programa de 
30/10/2012, grifo nosso) 

Um especialista expressar ponto de vista discordante do colega no Bem Estar é 

raro. Complementar a informação do outro ou discordar, ao vivo, de algum ponto de 

vista médico dito na reportagem gravada é mais corriqueiro. O roteiro é conhecido de 

todos os presentes no estúdio ainda que a responsabilidade por distribuir as diversas 

falas fique com os jornalistas-apresentadores como podemos exemplificar com 
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Fernando Rocha naquela programa ao perguntar: “O que é colón, Dr. Fábio”? Ou 

como indagou Mariana: “Então, Dr. Cutait, o diagnóstico precoce é fundamental?” Ao 

colocar o nome do médico na questão, a ampliação do enquadramento da câmera para 

mostrar a mudança de um falante a outro é facilitada e convida o telespectador a 

continuar na cena comunicativa.  

A politização feita pelo Dr. Raul Cutait escapou do controle dos 

apresentadores que, naquela programa, foram sobrepostos pelos especialistas. A 

autenticidade do ao vivo foi totalmente revelada. Talvez os apresentadores tenham se 

inibido diante do currículo de Cutait – professor da medicina da USP e autor e coautor 

de mais de 130 livros nacionais e internacionais, segundo seu currículo Lattes158. Sua 

figura introspectiva e séria marcada pelo terno e gravata, vestuário que os 

especialistas médicos não usam no programa, destoava da atmosfera descontraída que 

em geral o programa tenta imprimir. O câncer de intestino, que até então estava sendo 

construído como facilmente detectável desde que a telespectadora acima de 50 anos 

ativamente procurasse fazer uma colonoscopia, é contextualizado e o acesso aos 

serviços públicos para a colonoscopia, problematizado. A medicina de vigilância, que 

no caso do câncer não se restringe ao estilo de vida e inclui também exames 

laboratoriais e de imagem, escancara a desigualdade de acesso dos brasileiros aos 

serviços de saúde.  

Outro aspecto dessa programa em que gostaríamos de nos ater é o recurso 

utilizado pelos apresentadores-jornalistas para amenizar a controvérsia entre os 

cirurgiões naquela programa de 2012: Fernando Rocha valeu-se da entrada da 

jornalista e apresentadora do jornal Hoje, Sandra Annerberg, que naquela época 

participava diariamente do programa. Ao longo dos anos, no entanto, tornou-se 

comum o uso de questões do auditório virtual para se desvencilhar de aspectos 

políticos que não participam do tom do programa. Voltemo-nos para a programa 

sobre prevenção e tratamento do câncer de mama de 1/10/2015 para explorarmos 

melhor essa estratégia. 

                                                             
158. Em maio de 2016, desistiu de ser ministro da saúde do governo Temer pois nas tratativas para o 
cargo não conseguir negociar liberdade para indicar assessores técnicos para a pasta. 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-do-pp-confirma-que-cutait-foi-vetado-na-saude-
por-querer-controle-total-das-indicacoes,10000049060. Acesso: 03/07/2016. 
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Como mencionamos, a mastologista Maira Calleffi, presidente da Femama, 

lançou o Outubro Rosa no Bem Estar e na véspera, em 30/9/2015, havia estado no 

Congresso Nacional, em Brasília, que fora iluminado de rosa em adesão ao 

movimento, ato realizado em outros prédios públicos do mundo e, desde 2008, 

também do Brasil. A mastologista tentou falar do tema da campanha daquele ano 

(2015) quando fotos de locais iluminados com luz rosa foram exibidos no telão do 

estúdio.  

Maíra Calleffi, 
mastologista:  

O mundo todo. Vocês 
vão ver na internet. É a 
Casa Branca. Ontem, à 
noite, a gente estava 
em Brasília e foi o 
Congresso que se 
iluminou de rosa.  

 

Maíra Calleffi: Vamos 
ver se agora a gente 
consegue para todas 
as Marias o que a 
gente precisa: acesso e 
tratamento. 

 

Cristo Redentor 
iluminado de 
rosa. Outros 
monumentos no 
Brasil foram 
mostrados. 

 

A mastologista se 
dirige ao 
Fernando Rocha 
que não é 
enquadrado pelas 
câmeras. Quem 
participa é 
Mariana via 
imagem refletida 
no espelho da 
penteadeira do 
quarto 

 

 

Mariana Ferrão, 
apresentadora:  

Acesso, tratamento e 
informação. Tem 
dúvida do nosso 
auditório virtual. 
Vamos ver.  

 

Mastologista se 
volta para 
Mariana que a 
interrompeu e 
que participa da 
cena ainda via 
imagem refletida 
no espelho 
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Mariana Ferrão: 

Quesinha Araujo. 
Tenho um carocinho na 
mama. Às vezes, passo 
a mão e sinto. Mas às 
vezes, não. Pode ser 
algo sério? A Quesinha 
tem um carocinho, Dra 
Maíra.  

Enquadrada em 
plano americano, 
Mariana lê a 
pergunta do 
auditório virtual 

 

Figura 14: Mastologista tenta falar do tema da campanha contra o câncer de mama.  

Fonte: Programa de 1/10/2015 

Ao mostrar a camiseta rosa com o tema do ano, Para todas a Marias: acesso e 

tratamento, a mastologista é prontamente interrompida por Mariana Ferrão para 

introduzir a pergunta do auditório virtual (“Acesso, tratamento e informação. Tem 

dúvida do nosso auditório virtual”). Em nenhum outro momento, o programa 

mencionou a temática do Outubro Rosa de 2015. Recorremos à internet para descobrir 

que a campanha tentava garantir que todas as mulheres tivessem acesso igualitário ao 

tratamento do câncer de mama metastático.  

Observamos, por fim, que o Bem Estar se endereça, na maioria das vezes, não 

aos que estão doentes, mas aos que podem adoecer assim como fazem as campanhas 

de saúde pública. E é invocando os fatores de risco que trata do cuidado de si que todo 

telespectador deve empreender. Paulo Vaz (2007, p.149), que se vale de Aronowitz, 

afirma que o conceito de risco preenche o vazio de respostas para questões como: por 

que esta pessoa adoeceu e não outra? O que pode ser feito para evitar a doença e a 

morte? Então, o decisivo é o ensinar repetitivo e diário – não importando qual é o 

conteúdo da edição – de que há um nexo quantificável entre um futuro longínquo e 

ações cotidianas, fato que até a primeira metade do século XX era experimentado 

como não tendo consequências. Não podemos menosprezar os avanços científicos. É 

preciso atentarmos, no entanto, para a ansiedade gerada pela repetição cotidiana 

infindável dos riscos. 

É por meio do especialista, o perito em estilo de vida, que a televisão torna-se 

importante no cotidiano dos telespectadores seja para emagrecer, seja para ensinar 

técnicas que ajudem filhos a dormirem a noite inteira, seja para evitar que a poeira de 

algodão doce se espalhe pela casa de uma confeiteira. Esses telespectadores que rece-
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bem ajuda e, depois, tornam-se personagens do Bem Estar têm suas histórias narradas 

didaticamente tanto nas externas quanto nos comentários no estúdio e ensejarão con-

selhos, dicas, explicações dos especialistas para persuadir e despertar na audiência o 

desejo de ter mais saúde. O telespectador, então, aprenderá e poderá aderir, volunta-

riamente, a hábitos e estilo de vida tidos como mais saudáveis. Dito de outra maneira, 

tecnologias científicas, políticas e profissionais se alinhariam às aspirações individu-

ais e materilizariam, assim, o conceito do governo a distância (FOUCAULT, 1991; 

ROSE, 1992, 1993, 2013; GORDON, 1991). E a televisão, enquanto tecnologia cultu-

ral, torna-se instrumental para o governo da vida diária do telespectador. 

Para finalizar, nesse capítulo, primeiro apresentamos os elementos caracteres-

ticos do Bem Estar como a interatividade com a audiência, a influência das técnicas 

de reality show nas estratégias de reportagem, os assuntos que geram pautas – resulta-

dos da análise longitudinal composta por programas entre fevereiro de 2011, início do 

Bem Estar, e abril de 2016. Depois, aprofundamos essa análise por meio de duas te-

máticas: alimentação e câncer. Delineamos, então, três modos pelos quais o programa 

se endereça aos seus telespectadores: o instrucional, o autocuidado e, por último, os 

perigos sempre à espreita. O diálogo do programa com a sua audiência, que se baseia 

nos fatores de risco parâmetro que hoje norteia nossa experiência com a doença, mos-

tra a dupla afetação do Bem Estar: ele tanto reflete os valores contemporâneos de saú-

de em nossa sociedade como também colabora na constituição desses valores. 



 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa pergunta de pesquisa – como o discurso instituído do risco à saúde é 

transcodificado no diálogo proposto entre o programa Bem Estar e a sua audiência – 

nasceu da observação de que a saúde é um valor-notícia que cresce a cada dia na im-

prensa brasileira. Para investigá-la no contexto desse fenômeno escolhemos pesquisar 

um programa veiculado em canal aberto pela maior emissora do Brasil pois a televi-

são é com frequência a principal fonte de informação sobre saúde tanto para leigos 

quanto para profissionais em nosso país (MEDEIROS e MASSARINI, 2011). Ao 

empreender uma investigação com o propósito de responder tal pergunta por meio dos 

modos de endereçamento, chegamos a três modos de inserção do discurso: o endere-

çamento instrucional, o do autocuidado e o do perigo à saúde sempre à espreita. 

Indicamos, no decorrer do trabalho, que a relação saúde e comunicação no 

Brasil pode ser observada historicamente. A década de 1920, quando o sanitarista 

Carlos Chagas criou o Departamento Nacional de Saúde Pública com o intuito de 

associar técnicas de propaganda à educação sanitária, talvez possa ser considerada o 

marco inicial (RODRIGUES TEIXEIRA apud NATANSOHN, 2004). Todavia, a 

descoberta dos fatores de risco, evidenciados pela relação entre fumo e câncer de 

pulmão na década de 1950, possivelmente tenha sido um dos pontos decisivos, mas 

não o único, para que o tema saúde migrasse dos periódicos médicos e ganhasse, cada 

vez mais, os meios de comunicação de massa ao longo dos anos. A saúde tornou-se 

um valor máximo, primeiro, nos Estados Unidos na década de 1970 (CRAWFORD, 

1980) chegando ao Brasil no final dos anos 1990 (MORAES, 2014), muito antes do 

Bem Estar estrear – mas quando o programa nasceu, em fevereiro de 2011, nem o 

observador mais desatento seria capaz de negar a ampliação dos espaços sociais no 

Brasil que abordam o tema, entre os quais, a mídia. Essa alarga a cobertura seja por 

meio de reportagens, colunas, cadernos ou programas especializados, como é o caso 

do Bem Estar.  

Soma-se a isso a inserção crescente de especialistas na publicização dos 

fatores de riscos cujos exemplos, ao contrário de se restringirem ao Bem Estar, 
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pululam na imprensa brasileira e talvez tenham o oncologista e imunologista Drauzio 

Varela como uma das figuras mais longevas na televisão – ele descobriu a maneira de 

se comunicar com os grandes públicos nos anos 1990, auge da proliferação do vírus 

da Aids, quando começou a fazer spots para o rádio. Varela participa há muitos anos 

do Fantástico e emprestou sua credibilidade à edição inaugural do Bem Estar.  

Cuidar da saúde tornou-se quase um imperativo moral (CRAWFORD, 1980; 

VAZ 2007) e essa crença se reflete nos meios de comunicação que tendem a 

compreender como uma das suas missões tornar público temas do interesse coletivo 

(LERNER, 2014). Concordamos que a saúde é assunto de interesse coletivo. Todavia, 

um dos modos do Bem Estar se endereçar à audiência é tratar a saúde como resultado 

de escolhas individuais do sujeito e não como parte de processos sociais. Ou seja, o 

telespectador é endereçado como o único responsável pela própria saúde. 

Especialistas postulam seus poderes de verdade para persuadir o telespectador a aderir 

voluntariamente a comportamentos e atitudes saudáveis. Se ele não se ativer aos 

imperativos da qualidade de vida prescritos, um cenário desagradável poderá se 

abater, advertem os especialistas. Chegamos, então, ao outro modo de endereçamento 

do Bem Estar: o do perigo sempre à espreita, que pode gerar medo e ansiedade à 

audiência, sentimentos que podem conviver com o da esperança e o do prazer em 

aprender diariamente, em consumir conhecimento. Este é o terceiro modo de 

endereçamento, o instrucional, e perpassa todo o programa: ensinar de forma 

descontraída; revelar em imagens, ou por meio de dispositivos didáticos, fenômenos 

que se sabe mas nem sempre se vê; assentar-se em exemplos e ações do cotidiano 

para que possa ter aplicabilidade ao telespectador para gerenciar a sua vida e a da 

família; demonstrá-los passo a passo em tutoriais; e arrematá-los com conselhos e 

dicas de forma a guiar e supostamente aumentar a capacidade dos indivíduos em 

desempenhar papel ativo na modelagem de um futuro incerto.  

Resgatar, como feito acima, de maneira sintética como o discurso do risco é 

transcodificado no diálogo do Bem Estar com a sua audiência não revela as 

dificuldades em analisar um programa televisivo que trabalha com conceito amplo de 

saúde (ROSE, 2001) e que, portanto, aborda desde fatores de risco até questões de 

beleza, sexualidade, felicidade. Essa gama de assuntos demonstra, em parte, a 

complexidade da temática. Delimitar o corpus e decidir como apresentá-lo foi um dos 
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desafios da pesquisa. O outro foi pensar a televisão para além de um sistema de 

representação, significados e convenções formais. Valemo-nos do conceito de 

tecnologia cultural, retomado por Ouellette e Hay (2008), para pensar o Bem Estar 

como uma analítica de governo que enfatiza a televisão como fonte para adquirir 

técnicas capazes de ajudar na gestão da saúde do indivíduo, aspecto ao qual 

voltaremos adiante. Por último, o desafio de manter uma visão crítica à frente dos 

modos de endereçamento do Bem Estar já que, ao fazermos parte dessa sociedade que 

trata a saúde como valor maior, não poderíamos perder de vista como o programa 

oferece informações sobre saúde ao telespectador, o que privilegia, o que não mostra, 

com quais consequências, entre outros pontos apontados na análise.  

O Bem Estar, como argumentamos, tem forte influência do gênero TV- 

realidade sobretudo do subgênero programa televisivo de estilo de vida que abrange 

uma variedade de formatos cuja tarefa principal é a transformação do telespectador, 

seu aperfeiçoamento e gestão (RAISBOROUGH, 2011). A hibridização típica dos 

programas televisivos a que se refere Mittell (2001) é evidenciada principalmente nos 

quadros para perda de peso que podem durar dois meses ou mais e que culminam com 

edição final cheia de suspense em torno do novo peso dos participantes como fazem 

os shows de transformação. Assim, misturar elementos de makeover show ou game 

show a aspectos jornalísticos como valorização do repórter e de fontes críveis torna-se 

uma estratégia de comunicabilidade do Bem Estar para com seus telespectadores em 

que se renovam as técnicas de reportagem.  

No percurso desta tese, mostramos que os programas de estilo de vida, 

nascidos nos anos 1990 na Grã- Bretanha, têm sido bastante estudados na televisão 

graças ao interesse de pesquisadores dos estudos culturais, mas o gênero estilo de vida 

está também presente no rádio, no livro de autoajuda, no anúncio publicitário, na web 

etc. É um gênero que tem sido investigado tanto a partir das racionalidades neoliberais 

quanto da estética orientada para o consumo. Entretanto, há autores como Maureen 

Ryan (2015) e Sam Binkley (2007) e mesmo Ouellette e Hay (2008) que argumentam 

ser o sujeito autogerenciado da televisão interpelado mutuamente pelas racionalidades 

governamentais e pela estética orientada para o consumo e foi essa perspectiva mista 

e abrangente que abraçamos nesta tese.  
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Ao tratar o Bem Estar como programa que interpela a audiência utilizando-se 

de racionalidades neoliberais e também da perspectiva do consumo, agrupamo-lo no 

subgênero telejornalismo de estilo de vida, definição que é mais orientada para o 

mercado. Optamos por nos valer de estudos já realizados que sintetizam jornalismo de 

estilo de vida como sempre relacionado às soft news, à esfera privada e às matérias 

frias (KRISTENSEN e FROM, 2012). Um outro componente caracterizador é que ele 

oferece ‘notícias que você pode usar’, isto é, está relacionado ao jornalismo de serviço 

(EIDE e KNIGHT, 1999; VAZ, 2012) e às vezes é até difícil distingui-los 

(HANUSCH, 2012). Por fim, há a característica de que os conselhos dos especialistas, 

úteis a grande número de telespectadores, envolvem somente o indivíduo na sua 

execução (FURSICH, 2012). Isso é o que acontece no Bem Estar e o difere de outros 

programas noticiosos em que os conselhos como solução de problema podem requerer 

ações que abranjam a comunidade, instituições, órgãos governamentais ou ações mais 

coletivas. Argumentamos que esse aspecto, delineado no endereçamento para o 

autocuidado, é típico das sociedades contemporâneas que individualiza assuntos 

coletivos, despolitizando-os (ROSE e MILLER, 1992).  

Na nossa pergunta de pesquisa já estava explícito que o Bem Estar se utiliza 

do discurso dos fatores de risco para promover a saúde. O sentido de risco, 

recordemos, tem se modificado ao longo dos séculos. Se no período pré-moderno ele 

designava os perigos que poderiam comprometer uma viagem, como uma tempestade, 

no século XVIII, com o desenvolvimento da ciência da probabilidade e da estatística, 

o efeito de um fenômeno que antes era visto como afetando apenas um indivíduo 

podia, então, ser calculado pensando na população. Os avanços da tecnologia 

computacional, na sociedade hodierna, permitem a manipulação de grande número de 

informações e, consequentemente, os estudos populacionais se incrementam. A 

diminuição das doenças infecto-contagiosas como principais causadoras de morte e o 

surgimento das doenças crônico-degenerativas levou a descoberta do que se 

convencionou chamar de fatores de risco – o paciente não está doente. Tampouco 

saudável. Está sob risco. É que a identificação dos fatores de risco embaralha as 

fronteiras entre normal e anormal. Nasce, então, a medicina de vigilância 

(ARMSTRONG, 1995) porque todos têm um fator de risco particular que pode ser 

gerenciado por ela, ou seja, ninguém é totalmente saudável.  
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Analisamos, entre outros aspectos, que o conceito de risco é uma forma de 

preencher o vazio a respostas de questões como: por que esta pessoa adoeceu e não 

outra? O que pode ser feito para evitar a doença e a morte? (ARONOWITZ apud 

VAZ, 2007). O risco guia as escolhas pessoais, o que pode ser benéfico para o 

indivíduo, e oferece uma ilusão de controle. Ele tornaria previsíveis e administráveis 

fenômenos em um mundo de ansiedade e controle (CRAWFORD, 2004). Em termos 

de saúde, tratar de risco é agir preventivamente, adotando, por exemplo, hábitos 

saudáveis que, além de salutares às pessoas que aderirem, oferecem-lhe também 

prestígio e podem se tornar uma marca identitária. Comer frutas e legumes, fazer 

exercícios físicos, não fumar trazem benefícios para a saúde como a comunidade 

científica já comprovou. É preciso, no entanto, uma visão mais crítica para que os 

indivíduos não sejam julgados pelos padrões de prevenção que adotam para si. Mas 

sabemos que, na prática, a prevenção serve de baliza para o julgamento moral de 

atividades como comer, dormir, beber.  

Argumentamos que a televisão tem capacidade de governar informalmente no 

sentido do neologismo foucaultiano governamentalidade definido, de maneira geral, 

como a ‘conduta da conduta’. Michel Foucault (1991) deixou herdeiros desse conceito 

que o desenvolveram nas últimas décadas: governamentalidade seria uma noção 

ampla que cerca teorias, estratégias, técnicas, cálculos e reflexões das autoridades 

diversas que procuram ‘conduzir a conduta’ dos seres humanos para melhorar o bem-

estar nacional e individual (ROSE, O’MALLEY, VALVERDE, 2006). O poder não 

viria de um lugar centralizado, mas de uma multiplicidade de lugares para além das 

instituições formais do governo oficial: como a mídia, órgãos públicos, autoridades 

econômicas, judiciárias, médicas, integrando uma rede que estaria em harmonia com 

aspirações de atores como empresas, grupos de pressão, famílias ou indivíduos.  

Governar está intrinsecamente ligado às atividades dos especialistas (ROSE e 

MILLER, 1992) que por meio de táticas de persuasão, educação, motivação vão 

oferecer técnicas variadas de administração de aspectos diversos da conduta. 

Especialistas das disciplinas ‘psi’ (psicólogos e psiquiatras) são centrais (LUPTON, 

2013, ROSE, 2013). Os psicólogos modelaram o discurso terapêutico, em que o saber 

psicológico torna-se o modo de interpretação de comportamentos, sentimentos, 

relações sociais e causas do adoecimento (ILLOUZ, 2008). Outros especialistas 
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também são essenciais. Rose (2013) os chama de peritos somáticos. Ele não se refere 

apenas aos profissionais da medicina; inclui também os profissionais paramédicos, 

trabalhadores dos serviços sociais, profissionais de organizações não governamentais 

de cunho científico etc. Mas há muito, a função dos médicos ultrapassa o diagnóstico 

da doença e sua cura. No século XVIII, eles foram fundamentais na reforma sanitária; 

no século XIX, foram determinantes no sistema de justiça criminal; no século XX, na 

organização e administração da vida trabalhista (ROSE, 2013). No Bem Estar, os 

médicos têm papel central na tarefa de ensinar e na de persuadir os telespectadores a 

adotarem comportamentos e atitudes saudáveis. À medida que cada vez mais 

indivíduos têm buscado a saúde como valor maior, esses especialistas parecem passar 

a ser vistos como aqueles que podem oferecer as soluções mais eficazes para o antigo 

sonho de viver mais e melhor. 

Na perspectiva deste trabalho, os especialistas participam do governo a 

distância já que a televisão faria parte de uma rede de instituições, para além das 

instituições formais do governo oficial, com capacidade para conduzir a conduta de 

telespectadores baseada em valores das sociedades neoliberais. Os especialistas 

orientam as escolhas ‘corretas’ dos cidadãos diante dos fatores de risco, pois 

reivindicam poderes de verdade, o que faz com que ajam como expertos das normas 

sociais no governo da vida pessoal (ROSE, 1993). A crescente medicalização em 

nossa sociedade, isto é, o aumento sucessivo de problemas que entram na jurisdição 

médica (CONRAD, 1992), fortalece a autoridade e práticas médicas em áreas cada 

vez mais amplas da vida das pessoas. No neoliberalismo, os cidadãos são, de certa 

forma, impelidos a se maximizarem não por meio da sociedade ou coletivamente, mas 

por meio das suas escolhas feitas nas esferas privadas do estilo de vida e do consumo. 

O Estado aposta no exercício responsável da liberdade pelos indivíduos que devem se 

autogovernar com a ajuda de outros ou por conta própria, realizando práticas diárias 

no corpo, no pensamento, na conduta para transformar a si mesmo. São as tecnologias 

do self (FOUCAULT, 1988) que descrevem como a liberdade e a agência de um 

indivíduo são conquistas técnicas que envolvem vigilância e trabalho que o indivíduo 

deve fazer de maneira particular.  

O Bem Estar, dessa maneira, é um programa de TV que atua como um 

componente visível de uma rede dispersa de tecnologias aptas a ajudar indivíduos a se 
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aperfeiçoarem, a maximizarem suas potencialidades corporais e mentais. A televisão 

seria, então, uma analítica de governo pois é um recurso acessível para ajudar, avaliar 

e guiar os comportamentos e rotinas saudáveis das pessoas comuns. Para tal, Ouellette 

e Hay (2008) pensaram na televisão como tecnologia cultural, o que implica em 

relacioná-la às artes e às ciências da cultivação, quer dizer, a arte de burilar costumes, 

atitudes. Pensá-la como tecnologia cultural implica também em relacioná-la à 

autocultivação como um autoaperfeiçoamento, um cuidado de si permanente – 

mensagem que, no caso do Bem Estar, é veiculada cotidianamente, de segunda a 

sexta-feira. Pelo que pudemos averiguar no quadro Aprendi com o Bem Estar, em que 

apontamos testemunhos da audiência sobre os benefícios que o programa traz para a 

perda peso e para o estímulo à atividade física, os telespectadores acabam governando 

a si mesmo em nome da melhora da qualidade de vida; eles tornam-se desejosos de 

cuidar de si por meio da adoção de estilos de vida saudáveis, em nome dos seus 

próprios interesses. E, como mencionamos, para tal não há intervenção direta das 

autoridades, mas sim o discurso dos especialistas, entre outros mediadores do Bem 

Estar, que desperta desejos, ansiedades, expectativas e também culpa no próprio 

telespectador.  

O Bem Estar, ao conduzir os telespectadores com passo a passo instrucional, 

ao colocar o medo ao lado da esperança para controlar o porvir, posiciona-se como 

uma das instituições de uma rede extensa que constitui e é constituída pelo discurso 

da saúde como valor maior. Escolas, organizações não governamentais, grupos de 

lobbies de doenças específicas, governos também fazem parte dessa rede e, para 

compreender o programa, não podemos olhá-lo como um texto isolado. Ele está 

associado à ansiedade social que motiva a produção e circulação desses textos e atua 

em conjunto com outros discursos que traduzem o governo diário de si em aplicações 

práticas. 

O programa se assume como autoridade na área capaz de levar telespectadores 

a se autoaperfeiçoarem não somente pelos sutis apreços dos apresentadores e 

especialistas ao próprio programa, mas também pelo já mencionado quadro Aprendi 

com o Bem Estar em que são mostrados personagem que mudaram de estilo de vida 

ou tiveram papel ativo na descoberta de alguma doença devido às informações do 

Bem Estar. Identificamos neste trabalho que um dos endereçamentos do Bem Estar é 
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responsabilizar apenas o próprio indivíduo para se ter uma boa saúde, o que se 

conseguiria obtendo informações sobre estilo de vida e aderindo aos comportamentos 

saudáveis independentemente da estrutura social em que vive.  

Importante destacarmos que a noção de responsabilidade individual promove, 

em contrapartida, a noção da culpa individual (CRAWFORD, 1980; VAZ, 2007) por 

focar exclusivamente no comportamento, no estado emocional e por promover a ideia 

do autoaperfeiçoamento da saúde como resultado apenas de escolhas individuais. 

Estar gordo, por exemplo, fica reduzido à questão de autocontrole para administrar o 

que se come e como gastar as calorias ingeridas. O programa propõe para a obesidade 

saídas individualizadoras como dietas e, em programas fora desse corpus, cirurgias 

também, silenciando sobre determinantes sociopolíticos já que a obesidade possui 

uma dimensão pública.  

Há também a dimensão moral: uma pessoa com saúde deficitária pode ser 

vista como um indivíduo fracassado que não foi capaz de agir preventivamente. Se 

tomarmos como exemplo o corpo representado no Bem Estar, verificaremos que estar 

gordo é como estar enfermo; gordura é signo de transgressão e os que sofrem são 

culpabilizados, estigmatizando sobretudo os mais jovens (LOPES et al, 2014). Ao 

expor apenas o conceito medicalizado da gordura, o Bem Estar não dá visibilidade à 

jornada de trabalho, ao preço dos alimentos saudáveis, à existência de áreas acessíveis 

e seguras para fazer exercícios etc. Há limitações para se alcançar a boa saúde e se 

encontram para além do controle individual, incluindo características hereditárias, 

pessoais, redes de apoio e sociais, contaminação ambiental (como poluição, água não 

potável), acesso a recursos médicos etc.  

Convém frisarmos quão legítimo é buscar o ideal da saúde. E quem não deseja 

ser saudável? É nesse desejo legítimo, nessa intervenção consentida, que os 

profissionais de saúde, em nome desta, regulamentam a vida privada. É interessante 

perceber que o reverberado na internet no início do Bem Estar – assuntos sobre fezes 

e correlatos – já era a marca de um programa típico do nosso tempo que esmiúça a 

intimidade das pessoas comuns, naturaliza a vigilância da vida privada e a 

regulamenta em nome da saúde. Uma outra marca do nosso tempo são as ações 

filantrópicas do programa. Ao contratar profissionais para resolver problemas de 

determinado grupo (crianças que não dormem direito; personagens que querem 
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emagrecer) ou ao prestar atendimento de saúde à comunidades das cidades onde são 

realizadas as edições do Bem Estar Global, o programa vai além de oferecer 

informação e entretenimento, vai além de ter jornalistas como apresentadores ou de 

valorizar os repórteres. São intervenções que deixam mais evidentes as funções 

pastorais que o programa desempenha. Seria uma forma de modernização dos poderes 

pastorais que o estado, segundo Foucault (1995), confia a instituições privadas que 

farão as vezes de provedoras de bem-estar.  

O Bem Estar estimula as práticas de autovigilância – induzidas pelos fatores 

de risco, um conceito constitutivo da medicina contemporânea – e estas práticas 

possuem similaridades com o discurso da promoção da saúde quando se trata dos 

exercícios e do gerenciamento do corpo. Elas oferecem diretrizes para a 

autotransformação, para modos de lidar com pressões externas e aparentemente há um 

ganho de agência, na medida em que o programa dá informações para escolhas mais 

fundamentadas. É provável que o telespectador por vezes sinta-se mais empoderado 

ao procurar um profissional da saúde. Por outro lado, sabemos que os conselhos 

podem trazer ansiedade, preocupações com o próprio corpo, mas, como afirma 

Lupton (2000), também podem produzir formas de subjetividade que permitem a 

alguns indivíduos sentirem-se no controle de suas vidas, pelo menos temporariamente. 

Assim, reconhecemos que o Bem Estar é exemplo de como a televisão se 

reinventa na contemporaneidade. Ao abordar uma temática apreciada pelos 

telespectadores, faz-se valorizada ao enfatizar sua aplicabilidade no cotidiano, 

oferecendo soluções para o dia a dia. As técnicas de reportagem, muitas inspiradas em 

programas de estilo de vida, são renovadas e compõem um programa em que 

especialistas circunspectos de jaleco branco fornecem informações em uma ambiência 

descontraída graças ao papel dos jornalistas-apresentadores que também possuem 

capital cultural na área da saúde. A televisão se reinventa ao estimular o telespectador 

a consumir informação como resposta racional à condução da própria vida que deve 

ser gerida como se fosse uma espécie de empresa. A televisão se reinventa sobretudo 

por estimular técnicas de autovigilância em cada um de nós. Ela traduz o caráter 

técnico do neoliberalismo e colabora com o governo a distância por meio das suas 

narrativas de motivação, de vigilância, de aperfeiçoamento de si (OUELLETTE e 

HAY, 2008; FREIRE FILHO, 2009; WARIN, 2011).  
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E, parafraseando Crawford (1980), diríamos que não questionamos o valor 

terapêutico de se responsabilizar o indivíduo pela própria saúde. Qualquer coisa que 

funcione para o indivíduo não pode ser desprezada. No entanto, lidar com a saúde 

apenas do ponto de vista individual não é suficiente. Em termos de racionalidade 

política, o programa valoriza o privado sobre o público, a responsabilidade individual 

sobre a concepção coletiva de sociedade. Assim como diversos estudos já mostraram, 

os fatores sociais prejudicam seriamente a saúde e se necessitam ser levados em conta 

nos programas de promoção da saúde pública, precisam também serem discutidos 

pela televisão. 

Acreditamos que a saúde dos brasileiros seria mais bem tratada se o governo 

incluísse as adversidades socioeconômicas como fatores de risco modificáveis nas 

estratégias de políticas de saúde e no monitoramento dos riscos, como propôs um 

grupo de especialistas em mais uma pesquisa sobre o assunto (STRINGHINI et al, 

2017). Eles compararam como fator de morte precoce o baixo nível socioeconômico 

em relação aos seis fatores de risco (tabagismo, obesidade, alcoolismo, sedentarismo, 

hipertensão, diabetes) adotados pela OMS para combater doenças não transmissíveis 

em 25% até 2025. O resultado confirma pesquisas anteriores, mas o estudo inova pela 

quantidade da população investigada (1,7 milhão de pessoas em sete países 

desenvolvidos). A pobreza reduz a expectativa de vida em 2,1 anos nos adultos entre 

40 e 85 anos. A obesidade, em 0,7; a hipertensão, em 1,6; o sedentarismo, em 2,4; o 

diabetes, em 3,9 e o tabagismo, em 4,8.  

Dessa maneira, avaliamos que os fatores de risco permanecerão enfatizados 

pelos governos e pela televisão. Esta continuará oferecendo informações para o 

gerenciamento do estilo de vida do telespectador e, por isso, acreditamos que entender 

melhor as formas de subjetividade engendradas pelo discurso midiático da cultura 

neoliberal na esfera da saúde constitui uma área de pesquisa que merece melhor 

atenção. Seria uma forma de entender o sujeito contemporâneo – como ele age na 

saúde, suas angústias e conquistas.  
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