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RESUMO

Esta pesquisa tem como objeto mulheres em envelhecimento e suas relações com corpo,
subjetividade e mídia. Atualmente, é possível presenciar modelos ideais de corpos sendo
difundidos pela grande mídia, consolidando padrões rígidos de beleza. Com a chegada do
envelhecimento, a mulher percebe um distanciamento desse modelo ideal, e investe
freneticamente em sua busca, se tornando perseguidora compulsória de vitrines, imagens e
corpos, buscando transformações de todo tipo para alcançar o modelo de corpo e juventude
muitas vezes inalcançáveis. Estas alterações no corpo estão interligadas com a subjetividade,
que passa a ser modelada pela grande mídia. O corpo então, se torna um mecanismo de
controle, tendo a mídia, na maioria das vezes, um grande aliado neste processo, em uma
sociedade que geralmente culpa quem se deixa envelhecer. O objetivo da pesquisa é de
compreender como a mulher em envelhecimento, na sociedade contemporânea, percebe o
afastamento destes padrões de corpo e beleza difundidos principalmente pela mídia, e, ainda,
de que maneira esta questão corporal incide na constituição das subjetividades das mesmas.
Para tanto, foram realizadas entrevistas com mulheres goianienses, frequentadoras assíduas de
academias de ginástica, de diferentes classes sociais. A análise destas entrevistas foi
relacionada a uma análise midiática com o intuito de confrontar os dois discursos, visto que
percebe-se uma difusão de padrões hegemônicos de corpos e comportamentos permeando a
vida destas mulheres.

Palavras-chave: Mídia; Envelhecimento feminino; Corpo; Subjetividade; Representação.

ABSTRACT

This research has as subject women‟s aging and the relation with their bodies, subjectivity and
media. Nowadays, it‟s possible to see right models of body have been disseminate for the
media, consolidating hard meanings of beauty. When the aging arrives, the woman realizes a
distance from these right models, and invests frantically in search of them, becoming a
compulsory chaser of displays, images and bodies, making all kind of changes to reach the
model of body and youth many times unreachable. These body changes are connected with
the subjectivity that is built by the media. Then the body becomes a control mechanism,
which the media, in the most of times, becomes a big coupled in this process, which the
society usually blame those who let themselves grow old. The research‟s purpose is
comprehend how the aging woman, in the contemporary society, realizes the separation of
these body and beauty standards mainly disseminated by the media, and, still, how this body
subject incises in the development of their subjectivities. To this end, interviews were
conducted with Goianienses women, assiduous frequenters of fitness centers, from different
walks. The analysis of these interviews was related to a media analysis in order to compare
the two speeches, as one perceives a spread of hegemonic patterns and behaviors of bodies
permeated the live of these women.

Key words: Media; Female aging; Body; Subjectivity; Representation.
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INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, que enaltece uma proliferação de imagens, a visualidade tem
uma importância primordial na vida do sujeito. A individualidade do sujeito – o “eu” – é
atravessada por sua imagem, que aparece, primeiramente, por meio do corpo. O corpo é,
então, a roupa do sujeito contemporâneo. Portanto, o corpo está sujeito a inúmeras
modificações para alcançar a desejada imagem requerida por cada indivíduo. Se o corpo passa
a ser a imagem do “eu”, ele também passa a refletir a sociedade, e, se forem consideradas as
profundas alterações processadas ao longo da história da humanidade, não será estranho
compreender os diversos sentidos atribuídos aos corpos, tornados, entre tantas coisas,
mercadorias com dimensões objetivas e subjetivas. Segundo Santaella (2004, p.134), “o corpo
está obsessivamente onipresente porque ele se tornou um dos sintomas da cultura do nosso
tempo”. Ele consolidou-se como um projeto em construção, deixando de ser concebido como
um conjunto de células e órgãos responsáveis pelas características humanas. O social passou a
comandar o biológico, e sujeitou o corpo aos padrões evidenciados.
Há muito tempo os discursos sobre o corpo, em especial, com seu cuidado, vêm
assumindo uma posição importante também dentro da sociedade brasileira. Esses discursos
aumentam o número de produções midiáticas, acadêmicas e científicas que envolvem o tema.
Atualmente, contando principalmente com o suporte da mídia, nota-se a consolidação de
modelos idealizados de corpos sendo difundidos por todo o mundo. Tal difusão tem
consolidado padrões rígidos de estética e beleza, principalmente para o público feminino.
Esses padrões promovem mudanças nos cuidados com o corpo, além de uma série de
intervenções cirúrgicas realizadas, o que faz com que as pessoas tenham a aparência
vinculada aos padrões de beleza consolidados na sociedade.
A mídia exerce uma importante função no processo de padronização de corpos. Existe
uma premissa de que nela há algo além do campo material, objetivo, e que seja ainda mais
competente na função de difundir esses padrões de beleza. Bourdieu (2001) diz que a mídia
trabalha com um poder simbólico que possibilita um consenso sobre os sentidos da sociedade,
contribuindo, de maneira sutil, para a reprodução da ordem social. O poder simbólico é
imperceptível em primeira instância. Assim, a mídia atua com elementos simbólicos que
apresentam, difundem e ensinam ideias, imagens e representações que indicam maneiras
adequadas de se comportar, de pensar, de ser; enfim, noções do que é certo ou errado, e que
possuem força na sociedade por se manifestarem de forma implícita, subliminar,
5

irreconhecível, diferente das outras formas de poder, tendendo à imposição da aceitação
desses padrões como sendo naturais dentro da cultura. “Suas imagens e celebridades
substituem a família, a escola e a Igreja como árbitros de gosto, valor e pensamento,
produzindo novos modelos de identificação e imagens vibrantes de estilo, moda e
comportamento” (KELLNER, 2001, p.27).
Na sociedade contemporânea, são várias as possibilidades de se mudar o corpo. Ao
observar o cenário brasileiro atual, percebe-se, seja por meio da mídia ou mesmo em
conversas informais, que esse assunto vem ocupando um espaço cada vez maior, o que
proporciona um verdadeiro culto ao corpo, principalmente no universo feminino. Os recursos
disponíveis para essas mutações corporais estão presentes na realidade e na imaginação de um
grande número de mulheres, o que as levam a colocar o corpo como representante único da
subjetividade.
Certamente, com o aumento da expectativa de vida e com a respectiva chegada do
envelhecimento, o público feminino percebe um distanciamento do modelo ideal de corpo,
visto que, com o envelhecimento, as marcas de expressão, manchas e rugas, além do peso,
que geralmente aumenta nesta fase da vida, passam a “contaminar” esse corpo jovem e
magro, e, com isso, esse público passa a investir freneticamente no cuidado com o corpo,
lançando mão de transformações de todo tipo para alcançar o modelo de corpo ideal, o que
muitas vezes se caracteriza como algo inalcançável. Essa situação estabelece um estado de
sujeição, no qual as mulheres parecem assumir a condição de perseguidoras compulsórias de
vitrines, imagens e corpos largamente em exposição. A respeito dessa situação, Costa (2004,
p.190) comenta:

O cuidado de si, antes voltado para o desenvolvimento da alma, dos sentimentos ou
das qualidades morais, dirige-se agora para a longevidade, a saúde, a beleza e a boa
forma. [...] Ser jovem, saudável, longevo e atento à forma física tornou-se a regra
científica que aprova ou condena outras aspirações à felicidade (grifo do autor).

Essa crescente preocupação social e individual com as possibilidades de cuidado e
modelação de um corpo idealizado institui práticas e participa na constituição da
subjetividade. Pensar o corpo hoje é pensar suas performances, seus limites, numa visão que o
contemple como um dos elementos principais constitutivo da subjetividade. Em outras
palavras, o corpo se torna a própria expressão da subjetividade.
A partir dessa tendência, que encarcera a subjetividade feminina a partir de uma eterna
juventude, percebe-se que essa realidade torna-se também um problema de pesquisa: Como a
6

mulher em envelhecimento percebe as mudanças em seu corpo e de que maneira esse
processo incide em sua subjetividade?1
O objetivo geral desta pesquisa é compreender melhor de que modo a mulher em
envelhecimento se sente e como ela percebe o afastamento dos padrões de corpo e beleza
difundidos principalmente pela mídia, e, ainda, de que maneira a questão corporal incide na
constituição de sua subjetividade.
Nesse sentido, surgem vários questionamentos fundamentais para o entendimento
desse processo, no qual o corpo acaba tornando-se um mecanismo de controle dentro da
sociedade brasileira. As respostas para os questionamentos se constituem como objetivos
específicos deste estudo: Pode-se dizer que o corpo feminino passou a ocupar uma posição
central na construção da imagem definidora da subjetividade? Existe alguma relação mais
intensa entre “feminino” e “beleza”?2 De que forma a mídia consegue propor padrões
estéticos de beleza que acabam por impor sacrifícios e manipulações ao corpo feminino?
Como o público feminino em envelhecimento é representado pela mídia? Até que ponto esse
público em envelhecimento investe no corpo para se tornar mais feliz com sua imagem?
Não é obra do acaso o fato de que as academias de ginástica sejam bastante
procuradas; que algumas delas sejam voltadas especificamente para o público feminino; que
as clínicas de estética estejam recebendo, cada vez mais, novas demandas e oferecendo
fórmulas inovadoras para solucionar as imperfeições do corpo e retardar a chegada do
envelhecimento; que há toda uma “indústria da beleza” criando novos cosméticos, inúmeros
produtos, dos naturais aos químicos, receitas e novas dietas, por trás dessa busca da eterna
juventude; e que a medicina esteja sempre disposta a satisfazer esse desejo, ao criar e investir
em novas tecnologias voltadas para o cuidado com o corpo. Também não é obra do acaso que
a mídia, principalmente as revistas femininas e programas de televisão voltados para esse
público estejam oferecendo para as mulheres uma diversidade de “dicas”, roteiros, receitas,

1

Esta é uma pesquisa que não tem como foco discutir as relações de gênero, e, por este motivo, o termo
“mulher” é preferencialmente utilizado. Em contrapartida, o uso do termo “mulher” não implica em dizer que
exista apenas uma identidade ou subjetividade feminina. Apenas foi tomado como referencial, visto que o foco é
o envelhecimento feminino em suas relações com a mídia. Um estudo de gênero implicaria em pesquisar a
relação entre os sexos dentro da temática, fato este não contemplado aqui. Por isso, a referência ao termo
“mulher” significa apontar a relação do feminino com o corpo em envelhecimento, e não de uma mulher
específica, no singular. No entanto, teóricas feministas e discussões sobre gênero guiaram, mesmo que
indiretamente, algumas discussões centrais do trabalho, pois se entende que estas são formadoras primárias da
escolha da temática em questão. Para conferir mais sobre discussões de gênero Cf. Scott (1995), Rubin (1975),
Haraway (2004) e Saffioti (1999).
2
A presente pesquisa, como explicitado anteriormente, não contemplará as diferenças entre homem e mulher na
relação com seus corpos, e, sim, a relação entre “beleza” e “feminilidade”, para uma melhor compreensão do
problema de pesquisa.
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conselhos e medidas desejáveis, mostrando, na veiculação de seus discursos autoritários e por
meio de imagens, o corpo feminino que se deve ter e buscar incansavelmente.
Todas as indagações levantadas e observações realizadas fomentaram a justificativa da
pesquisa sobre o tema. O discurso sobre juventude e corpo perfeito veiculado pela mídia
parece obrigar o público feminino a investir nesse ideal. Os sinais do envelhecimento são
abordados como se fossem doenças vergonhosas e malignas que precisam de tratamento,
sendo a culpa dos próprios sujeitos que se deixam envelhecer, ou melhor, “adoecer”. Debert
(1999) conceituou esse fenômeno como “reprivatização da velhice”. Nesse sentido, na
atualidade, o corpo passa a ser um componente fundamental na construção da subjetividade.
Ao abordar essa temática, o presente estudo, embasado em teorias já existentes, pretende
contribuir para o aprofundamento da discussão a respeito de corpo e envelhecimento feminino
no Brasil.
A maioria das pesquisas que tratam sobre envelhecimento volta-se para as áreas
médica, sendo a gerontologia e a ginecologia as mais comuns, e psicológica. O discurso é, em
geral, medicalizado, o que nega o envelhecimento, prescrevendo receitas médicas e indicando
métodos de como não envelhecer, ou envelhecer melhor.
Em relação ao campo da comunicação, as pesquisas sobre envelhecimento feminino
ainda são escassas. Encontram-se, com mais abundância, pesquisas que versam sobre o tema
no campo das ciências sociais – Sociologia, Política e Antropologia. No entanto, a área
específica da Comunicação Social, que fundamenta suas pesquisas em torno da mídia, tem
trabalhado pouco esta temática. Ademais, as pesquisas, em sua maioria, têm como foco o
período estipulado como “velhice”, ou seja, quando o indivíduo já ultrapassou os 60 anos de
idade. Em relação ao período de envelhecimento, antes da chegada aos 60 anos, as pesquisas
são ainda mais raras. Contudo, a temática “corpo” é bastante pesquisada no âmbito da
comunicação, porém, grande parte das pesquisas tem como foco principal o corpo virtual,
conjugando-o com a Internet e as novas tecnologias. Dessa forma, uma pesquisa que aborde o
envelhecimento feminino, focando corpo, subjetividade e a mídia, é de fundamental
importância para que se compreenda como ocorre esse processo, particularmente na sociedade
goianiense.
Goiânia é uma cidade jovem, se comparada às demais capitais do país. Sua região
metropolitana abrange uma população de mais de dois milhões de habitantes, sendo a segunda
cidade mais populosa da região centro-oeste do Brasil (GOMES, 2012). A capital de Goiás foi
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apontada pelo IBGE (2012)3 como uma das sete cidades brasileiras com melhor qualidade de
vida. Embora não existam praias na cidade (o que pode parecer evidenciar mais uma cultura
que cultua o corpo), a pesquisa se justifica por ser visualmente possível perceber o grande
desfile de corpos femininos que passeiam pelos diversos parques, restaurantes, bares, clubes e
shoppings da cidade. Mulheres de diferentes idades e segmentos sociais fazem questão de
andarem sempre bem vestidas – não só com roupas, mas com um corpo adequado também.
Não é ao acaso que o mercado gastronômico de Goiânia é conhecido nacionalmente, tendo
inclusive sede para franquias de restaurantes famosos nacional e internacionalmente, bem
como as grifes de moda e os altos gastos com o consumo de moda (BAHIA, 2012), o que
também reafirma a justificativa da pesquisa. Além disso, as academias de ginásticas e as
clínicas estéticas também se tornam local para vivenciar esta dinâmica.
Durante a pesquisa foi trilhado um caminho que procurou assistir às questões citadas
anteriormente; trabalhou-se, também, com os aportes teóricos necessários para o
esclarecimento e compreensão da relação feminino, envelhecimento, corpo e mídia. Para
tanto, foram abordados os conceitos de corpo, subjetividade, representação, mídia,
hegemonia, beleza, envelhecimento, biológico e social, e envelhecimento feminino,
fundamentando-se em teóricos que trabalham com os conceitos apresentados.
A partir da hipótese de que a mídia incide sobre a sociedade, questionou-se: Como o
público feminino se comporta diante da propagação midiática de padrões hegemônicos de
beleza e juventude? Há uma incidência direta na subjetividade desse público? Em
consonância com a hipótese inicial, outros questionamentos também foram levantados: É
possível que as mulheres percebam mais as “perdas” do que os “ganhos” com a chegada do
envelhecimento? Elas se sentem “deixadas de lado” na sociedade quando chegam a uma
determinada idade?
Para uma melhor compreensão do problema, utilizou-se a variável estabelecida nos
diversos segmentos sociais: O público feminino de camadas sociais diferentes prioriza o
corpo da mesma maneira? Entende-se que o discurso midiático prega que cada um pode ter o
corpo que quiser, no entanto, nem todos têm acesso aos recursos e tecnologias que permitem a
transformação do corpo, pois isso depende do posicionamento social.
A pesquisa apresentada é de ordem qualitativa, visto que realiza análises subjetivas.
Esse tipo de pesquisa pode proporcionar maior proximidade entre teoria, dados, contexto,
3

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15.
Disponível em: <
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2121&id_pagina=1 >.
Acesso em 5 mai. 2012.
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pesquisadora e pesquisadas. A metodologia utilizada, em sua fase exploratória, foi
bibliográfica, além de algumas pesquisas documentais para a obtenção de dados acerca do
objeto de estudo.
Além disso, realizou-se o levantamento de campo, o que constituiu a fase empírica.
Dencker e Viá (2002, p.64) entendem que “é apenas pela experiência sensível que podemos
recolher informações básicas a respeito do mundo.” Para tanto, os esforços foram
concentrados em um público feminino com idade entre quarenta e cinco a sessenta anos4,
entendendo que esse público se encontra em uma espécie de “limbo”, não podendo ser
identificado nem com as faixas etárias mais jovens nem como idoso, pertencentes à terceira
idade (MENDONÇA, 2011). É tratado geralmente por denominações como “mulheres de
meia-idade”, ou ainda, “mulheres maduras”. Entretanto, durante toda a pesquisa o público foi
tratado como mulheres em envelhecimento, ou seja, como integrantes de um período de
preparação para a terceira idade.
A opção pelo levantamento de campo, colhendo informações objetivas e subjetivas,
deve-se ao entendimento de que esta seja a melhor maneira de se adentrar no problema em
questão. Para compreender de que modo o público feminino em envelhecimento percebe o
distanciamento de seu corpo dos padrões hegemônicos de beleza, difundidos principalmente
pela mídia, e como a questão corporal incide na constituição de sua subjetividade, foi
utilizada a técnica de entrevistas em profundidade. Por meio da entrevista é possível obter
respostas mais pessoais por parte das entrevistadas, sendo maior a possibilidade de se adentrar
nos aspectos da subjetividade.
Entendendo que o foco da pesquisa está entre as preocupações com o corpo e a
chegada do envelhecimento feminino, decidiu-se por entrevistar um público que seja
frequentador assíduo de academias de ginástica em Goiânia. Dentro do universo pesquisado –
público feminino goianiense frequentador de academias e que tenha entre 45 e 60 anos de
idade – foi estabelecida uma amostragem não probabilista, visto que esta não dá abertura a
generalizações. As pesquisadas foram selecionadas de acordo com critérios de camadas
sociais.
Pretendeu-se trabalhar com interpretações de alguns produtos midiáticos, de acordo
com as falas das entrevistadas. Uma das hipóteses da pesquisa é que os discursos e imagens
da mídia atuam, de maneira simbólica e concreta, na propagação de padrões hegemônicos de
4

O termo “idade da loba” já é conhecido na cultura brasileira (cf. LEMOS, 1995). O “título” é geralmente
concedido às mulheres com 40 anos ou mais, período em que se inicia a menopausa, e às mulheres da terceira
idade – aos 60 anos, idade que coincide quase sempre com o início da aposentadoria profissional.
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beleza, o que incidem sobre a conduta feminina em relação aos seus corpos. A relação entre
os produtos midiáticos e as entrevistadas objetiva detectar e investigar as mediações entre a
produção e as mensagens da mídia e os comportamentos desse público. Ao confrontar os dois
discursos, pretendeu-se abordar, de modo mais concreto, a relação da mídia e do público
feminino em envelhecimento: se há ou não sintonia, se há ou não consenso, entre outros
aspectos.
Foram utilizados teóricos do campo da Comunicação, das Ciências Sociais e da
Filosofia. O aporte teórico fomenta as articulações conceituais expostas. Nesse sentido, a
presente pesquisa buscou elucidar questões ligadas ao corpo, envelhecimento, subjetividade e
mídia, em consonância com os discursos e, até mesmo, com os silenciamentos presentes na
sociedade.
O primeiro capítulo apresenta uma contextualização acerca dos principais conceitos
abordados. Para tanto, partiu-se das conceituações de corpo e subjetividade, com
contribuições de autores da Filosofia, que lançaram um novo olhar sobre a corporeidade,
enfocando também os conceitos de vigilância e controle. Ainda nesse capítulo abordam-se os
conceitos de mídia, cultura e hegemonia, essenciais na reflexão acerca do problema levantado.
No segundo capítulo, discute-se a noção de corpo, beleza e envelhecimento feminino,
com o intuito de compreender a maneira pela qual os padrões hegemônicos de beleza e
juventude foram regulando a feminilidade pela aparência. As contribuições de alguns autores,
sobretudo os da vanguarda, para o estudo sobre o envelhecimento feminino são essenciais na
análise do discurso.
No terceiro capítulo, há um detalhamento dos procedimentos metodológicos que
foram utilizados na pesquisa; tem-se também a apresentação das atrizes e do cenário onde a
pesquisa de campo foi realizada. Além disso, é nesse capítulo que se inicia a análise da
hipótese que supõe diferenças nos cuidados corporais entre segmentos sociais distintos, bem
como a classificação de classe utilizada para tal distinção.
No quarto capítulo, inicia-se a análise das entrevistas, relacionando o discurso das
pesquisadas com todos os conceitos que norteiam a pesquisa: corpo, subjetividade, beleza,
envelhecimento, mídia e hegemonia. Nesse capítulo, várias falas são transcritas diretamente
no corpo do texto, a fim de creditar veracidade à análise. Nota-se que não estão transcritas
somente as respostas das entrevistadas, mas seus discursos, o que engloba palavras, reações,
olhares, atitudes, gesticulações e até mesmo os silenciamentos, possibilitando uma sucessão
de significados que guiaram as análises.
11

O quinto capítulo foca-se nos hábitos de mídia das entrevistadas. Análises
complementares dos três produtos midiáticos mais citados por elas são realizadas, visando
identificar alguns tipos de representações que podem relacionar o discurso com a mídia. Os
produtos midiáticos são analisados separadamente com o objetivo de se compreender melhor
o problema da pesquisa.
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1. CONTEXTUALIZANDO: OS CAMINHOS PARA A PESQUISA

Neste primeiro capítulo serão abordadas algumas questões que contextualizam a
presente pesquisa no tempo e na cultura. Para o entendimento do problema proposto, é
necessário, primeiramente, situar alguns conceitos. Ao pesquisar corpo, subjetividade e
envelhecimento feminino é preciso compreender a realidade social pesquisada.

1.1 Cultura: ponto de partida

Qualquer que seja a realidade social em estudo, tem-se que esta é ordenada por meio
de símbolos. Esses símbolos estão organizados em sistemas que são usados pelas pessoass e
servem para organizar e regular seus comportamentos, e, além disso, dão significados às
coisas. Eles se apresentam sob a forma de normas e condutas a serem seguidas e dão sentido
às ações de uma sociedade, permitindo a interpretação das ações vividas por ela.
De acordo com Hall (1997a), esses sistemas de significação, tomados em seu
conjunto, formam as “culturas”. Entender a cultura como um sistema de significação contribui
para “assegurar que toda ação social é „cultural‟, que todas as práticas sociais expressam ou
comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de significação” (HALL, 1997a).
Essas práticas de significação também se referem à construção do corpo, sendo importante,
portanto, uma compreensão acerca da cultura.
A construção do corpo feminino, na sociedade brasileira contemporânea, e suas
práticas, principalmente aquelas relacionadas ao envelhecimento, serão discutidas nesta
pesquisa, atravessadas, logicamente, pela cultura que a compõe.
Para iniciar a construção teórica, faz-se necessário compreender a importância que a
comunicação exerce na vida social e sua conexão com a cultura. A comunicação não existe
como algo separado da sociedade. Ela permeia todo o meio social, das atividades simples às
mais complexas. Para Kellner (2001) não há comunicação sem cultura, pois toda cultura
precisa ser disseminada, o que dificulta apontar uma distinção rígida entre as duas.
É por meio da comunicação que o indivíduo social reconhece sua cultura, seus valores,
se relaciona, compartilha ideias, experiências, sensações e sentimentos. Ao pintar nas paredes
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das cavernas relatos de experiências anteriormente vividas5, os homens pré-históricos
demonstravam a importância da comunicação na transmissão cultural.
Dessa forma, a cultura pode ser considerada como um vasto sistema de códigos de
comunicação. Esses códigos são capazes de indicar o que é “certo” e o que é “errado”, o que é
“tabu” e o que é “sagrado”, e o que significam várias ações, comportamentos e até rituais –
como o casamento, por exemplo, em que o casal troca um anel, chamado “aliança”, que sela o
laço de união entre os dois. Neste sentido, é praticamente impossível conviver socialmente
sem o intermédio da comunicação.
Atualmente, boa parte desta comunicação é mediada. Dessa forma, a mídia detém uma
função social importante, pois ela se apresenta como uma das maiores responsáveis por
apresentar e difundir imagens e ideias que indicam maneiras corretas de viver, assumindo,
assim, um papel fundamental na cultura e auxiliando na construção da realidade social.
Kellner (2001) trabalha com a ideia de que a cultura contemporânea é uma cultura da
mídia, justamente porque a mídia se torna um dos principais veículos de distribuição e
disseminação cultural. “A cultura da mídia é a cultura dominante hoje em dia” (KELLNER,
2001, p.27, grifo do autor). A partir dessa ideia, depreende-se que a cultura da mídia constituise como uma força de socialização que ajuda a estabelecer a cultura dominante.
Geertz (2008, p.32-33), ao conceituar cultura, propõe duas ideias:

A primeira delas é que a cultura é melhor vista não como um complexo de padrões
concretos de comportamento – costumes, usos, tradições, feixes de hábitos – [...], mas
como um conjunto de mecanismos de controle – planos, receitas, regras, instruções (o
que os engenheiros de computação chamam “programas”) – para governar o
comportamento. A segunda ideia é que o homem é precisamente o animal mais
desesperadamente dependente de tais mecanismos de controle, extragenéticos, fora da
pele, de tais programas culturais, para ordenar seu comportamento.

Nota-se que a cultura, além de assumir um sentido na sociedade, exerce também a
função de mantenedora do status quo, tarefa que só se torna possível com a devida
participação de quem produz e de quem recebe a cultura. Desse modo, torna-se mais fácil
compreender a interdependência entre comunicação e cultura.
A comunicação acontece principalmente por intermédio da mídia, ou seja, ela é
mediada. Porém, a cultura que a mídia veicula é uma cultura comercial, “produzida por lucro
e divulgada à maneira de mercadoria” (KELLNER, 2001, p.27). Ao funcionar como um

5

Não faz parte do escopo deste estudo aprofundar na questão histórica da importância da comunicação para o
homem. Para saber mais a respeito deste tema Cf. BORGES, 2006.
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mercado e com necessidade da venda, não só de produtos, mas também de ideias, as
produções midiáticas devem oferecer produtos atraentes, que mobilizem a vida social, para
que o público se sinta motivado e consuma, mesmo que para este fim seja necessário
transgredir algumas convenções e implantar novas ideias e imagens de realidade social.
Toda essa transformação da cultura em mercadoria, aliada ao processo de globalização
e à agilidade da transmissão de informações, causou o que Hall (1997a) denomina de
“expansão da cultura”, em que cada indivíduo enxerga o mundo por meio da cultura que ele
participa, fazendo surgir, assim, não uma cultura, mas “culturas”:
Então, falamos da “cultura” das corporações, de uma “cultura” do trabalho, do
crescimento de uma “cultura” da empresa nas organizações públicas e privadas [...], de
uma “cultura” da masculinidade [...], das “culturas” da maternidade e da família [...],
de uma “cultura” da decoração e das compras [...], de uma “cultura” da
desregulamentação [...], até mesmo de uma “cultura” do em forma, e – ainda mais
desconcertante – de uma “cultura” da magreza [...]. O que isto sugere é que cada
instituição ou atividade social gera e requer seu próprio universo distinto de
significados e práticas – sua própria cultura (grifo do autor).

Complementando a ideia acima, é importante ressaltar a chamada “cultura” do corpo,
na qual o autor enfoca a “cultura do em forma” e a “cultura da magreza”. Ou seja, os cuidados
com o corpo detêm uma dimensão cultural.
Não há dúvidas de que o corpo é presença marcante na sociedade brasileira. Ele tomou
conta do imaginário e da cultura de maneira nunca percebida anteriormente. A sociedade vive
hoje um movimento cultural da visualidade, em que todas as coisas se definem,
prioritariamente, por meio da imagem, do visual, da aparência.
Ao se aproximar do conceito de cultura, o corpo “conquista práticas e discursos,
define normas de comportamento, regula nossas práticas cotidianas e determina padrões de
inclusão e exclusão social – alguns deles socialmente validados” (NOVAES, 2010, p.16). O
indivíduo passa a existir no mundo e ser alguém a partir de seu corpo. Neste sentido, existe
um padrão corporal difundido para a sociedade como sendo o corpo ideal, o corpo a ser
buscado por todos que compartilham essa cultura.
A crescente preocupação social com a busca do corpo ideal institui práticas e se torna
parte importante na constituição da subjetividade. Neste contexto, a subjetividade passa a ser,
também, mediada pela mídia. Desde o início do século passado, o corpo está em uma relação
bastante estreita com a subjetividade.
Partindo do pressuposto de que a mídia é uma das maiores responsáveis pela difusão
de imagens e ideias pertinentes à sociedade, e de que esta pode modelar o corpo do indivíduo,
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e, assim, atuar na constituição da sua subjetividade, inicia-se uma discussão a respeito dessas
três categorias, corpo, subjetividade e mídia, para alcançar o objetivo da pesquisa com êxito.
Não se pretende descrever a história do corpo – até porque sozinho este já seria um
tema vasto para pesquisa –, nem mesmo da subjetividade, no entanto, alguns apontamentos
teóricos serão fundamentais para que se compreenda a maneira como o público pesquisado se
sente em relação ao próprio corpo, ao perceber um afastamento do modelo de corpo difundido
na sociedade.
A discussão possibilitará o entendimento de qual é o corpo que esta pesquisa trata,
associado à questão do envelhecimento, da mídia, e da constituição da subjetividade, de
maneira mais aprofundada.

1.2 Corpo e subjetividade: ferramentas de controle na contemporaneidade

Na sociedade contemporânea, onde há um predomínio da mídia, a criação da
individualidade passa por uma grande mediação, que é cada vez mais vinculada ao modo de
ser e à produção de uma imagem pessoal. Vários teóricos contemporâneos escreveram a
respeito deste assunto, ora fazendo uso da identidade, ora fazendo uso da subjetividade. De
qualquer forma, o que se tem de concreto é que para se constituir uma ou outra é preciso que
exista o “outro”. É preciso existir alteridade. Tanto a identidade quanto a subjetividade
precisam do “outro” para seu estabelecimento pessoal e, consequentemente, para seu
reconhecimento perante a sociedade. É no reconhecimento que o indivíduo se torna alguém e,
para se tornar alguém, é preciso que sua identidade/subjetividade seja válida perante os
padrões estabelecidos pela sociedade. Estes padrões são oferecidos, em grande parte, pela
mídia, que se torna, portanto, “o lugar de implosão de identidade e de fragmentação do
sujeito” (KELLNER, 2001, p.299). Convém, primeiramente, atentar-se às semelhanças e
diferenças entre identidade e subjetividade, e entender o porquê da escolha da subjetividade
para esta pesquisa.
Guatarri e Rolnik (1996) trabalham com o conceito de “singularização” para explicar a
subjetividade. Para eles, a subjetividade é vivida pelos indivíduos em suas experiências
particulares (processos de singularização) e, ao mesmo tempo, é fabricada, modelada,
produzida pelas “máquinas de controle social”. Assim, identidade e singularidade são dois
processos completamente diferentes. “A identidade é aquilo que faz passar a singularidade de
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diferentes maneiras de existir por um só e mesmo quadro de referência identificável”
(GUATARRI; ROLNIK, 1996, p.68-69).
Enquanto o que eles chamam de processos de singularização correspondem ao poder
que o indivíduo tem de viver da maneira como escolheu, no lugar e no momento determinado
por ele, a identidade corresponde às coisas identificáveis como gostos, costumes e, até
mesmo, o próprio nome. Para compreender melhor essa diferença, segue uma exemplificação
dada pelos autores:

Quando vivemos nossa própria existência, nós a vivemos com as palavras de uma
língua que pertence a cem milhões de pessoas; nós a vivemos com um sistema de
trocas econômicas que pertence a todo um campo social; nós a vivemos com
representações de modos de produção totalmente serializados. No entanto, nós vamos
viver e morrer numa relação totalmente singular com esse cruzamento. [...] Um pintor
está mergulhado em tudo o que foi a história da pintura, em tudo o que a pintura é em
torno dele, e, no entanto, ele a retoma de um modo singular. Isso é uma coisa. Outra
coisa é a maneira como essa existência, esse processo criativo será depois identificado
[...]; isso não coincide com o processo de singularização. (GUATARRI; ROLNIK,
1996, p.69).

O que os autores querem dizer é que cada ser humano tem um modo individual e
subjetivo de viver as situações. O pintor, por exemplo, embora imerso no mundo da pintura e
se identificando com ela, tem sua própria maneira – singular – de ser e viver aquela
identificação. São duas coisas diferentes. Portanto, o processo de singularização, ou
subjetividade – a maneira de viver, de pensar e de agir própria do sujeito –, não é o mesmo
que identidade.
Guatarri e Rolnik (1996) colocam que a subjetividade não é inerente ao indivíduo,
nem única. Os indivíduos estão sujeitos às forças dominantes presentes na sociedade. Os
discursos e as imagens oferecidas pela mídia, ou o que eles chamam de máquinas de controle
social, por exemplo, são, também, produtores da subjetividade e os indivíduos são sujeitos
mais ou menos passivos, submetidos à hegemonia dominante. A subjetividade mediada
encontra-se no centro da atual produção de subjetividade e se manifesta de forma mais clara
quando é convocada a se atualizar por meio de identidades, oferecendo a “produção de kits de
perfis-padrão de acordo com cada órbita do mercado, para serem consumidos pelas
subjetividades, independentemente do contexto geográfico, nacional, cultural etc.” (ROLNIK,
2006a, p. 20, grifo do autor).
Dessa forma, a possibilidade de singularizar e ressignificar o meio em que se vive
torna-se a luta por uma verdadeira subjetividade contemporânea. Hall (1997a) expõe o fato de
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que até pouco tempo atrás a subjetividade era vista como uma separação fundamental entre as
Ciências Sociais e a Psicologia. Entretanto, essa linha divisória entre as duas disciplinas se
enfraqueceu devido ao estudo sobre cultura. “A ênfase na linguagem e no significado tem tido
o efeito de tornar indistinta, senão de dissolver, a fronteira entre as duas esferas, do social e do
psíquico” (HALL, 1997a), justamente porque a subjetividade é definida por meio dos
processos de representação e identificação localizados em uma cultura mediada. “Nossas
chamadas subjetividades são, então, produzidas parcialmente de modo discursivo e dialógico.
Portanto, é fácil perceber porque [...] é cada vez mais difícil manter a tradicional distinção
entre „interior‟ e „exterior‟, entre o social e o psíquico, quando a cultura intervém” (HALL,
1997a).
A distinção tradicional entre “interior” e “exterior”, a qual o autor se refere, remete à
noção de sujeito segundo o paradigma cartesiano. Até o início do século XX, a ideia do
sujeito cartesiano era a que prevalecia. Esse paradigma representava a dualidade do sujeito,
formado por duas realidades distintas: de um lado, o corpo, identificado com a natureza – o
“exterior” citado por Hall –, e, do outro, a mente pensante, considerada como o espírito ou a
alma – o “interior”. Nesse paradigma, apenas a mente expressava a essência humana,
funcionando como uma definidora do “eu”, enquanto o corpo ficava deslocado, considerado
apenas como uma máquina hospedeira da mente. Por muito tempo, corpo e subjetividade
foram tomados como instâncias completamente distintas e, até mesmo, antagônicas. Tinha-se
o sujeito em oposição ao corpo.
Com o desenvolvimento da psicanálise freudiana, no início do século XX, que
percebia o corpo como linguagem6, local onde eram expressas as relações individuais e
sociais, a ideia cartesiana de sujeito começou a perder seu poder de influência e passou a ser
questionada e desconstruída por outros pensadores, nas diversas áreas do conhecimento, todos
eles buscando colocar no lugar do “sujeito” e do “eu” novas imagens de subjetividade.
Em meados da década de 1960, pode-se considerar que o corpo passou a ser visto
como fenômeno social e cultural, objeto de representação, principalmente com o surgimento
do movimento feminista, a revolução sexual, a expressão corporal e a body-art, para citar
alguns dos movimentos que ajudaram a transformar a concepção de corpo. Esses fenômenos
prenunciavam a crescente tendência de valorização do corpo enquanto posse e atributo do
sujeito.

6

Esta pesquisa não pretende trabalhar com a psicanálise freudiana, entretanto, compreende-se que é um
importante marcador na contextualização de um histórico do corpo.
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Foucault (2006) foi um dos principais pensadores que buscaram desconstruir a noção
cartesiana de sujeito. Esse pensador inaugurou um novo olhar sobre a corporeidade,
relacionando o corpo à subjetividade. Para ele, o corpo não funcionava apenas como uma
entidade biológica, muito menos como uma máquina que hospedava o sujeito, mas, sim,
como um produto socialmente construído e em constante mutação. O corpo social
foucaultiano é constituído por inúmeras relações de poder, que modelam e controlam o
sujeito. Este autor entende que o controle na sociedade é feito através do corpo, não no
sentido de coerção, mas de disciplina. É como se a cultura da sociedade passasse
primeiramente pelo corpo e, por meio dele, exercesse suas funções reguladoras. A ideia
exposta coincide com o conceito de cultura, porque, segundo Hall (1997a), a cultura “nos
governa – „regula‟ nossas condutas, ações sociais e práticas e, assim, a maneira como agimos
no âmbito das instituições e na sociedade mais ampla”, sendo possível, assim, compreender
como a cultura do corpo controla, regula e disciplina as práticas sociais.
Ao conceituar as sociedades disciplinares, Foucault (2000) tinha a intenção de
esclarecer que nessas sociedades, segundo ele, surgidas a partir do século XVIII, o poder
disciplinar exerce sempre algum tipo de controle sobre o corpo. Dessa forma, as disciplinas,
tanto das instituições quanto do Estado, criam as regras, cabendo aos corpos cumpri-las. Os
corpos indisciplinados, ou seja, que não cumprem as regras, estão passíveis a punições, o que
difere das sociedades dos séculos anteriores, onde as pessoas não sofriam castigos
diretamente, mas passavam por um processo de reeducação, porque, enquanto corpos
desviados, deveriam ser novamente disciplinados.
Nas sociedades disciplinares, as punições são feitas por meio de leis, de suspensão dos
direitos (foi a partir daí que a ideia de panóptico – um tipo de prisão – foi desenvolvida), no
intuito de que o indisciplinado reflita sobre o seu erro e seja capaz de perceber que é preciso
mudar, se disciplinar, adequar-se às regras estabelecidas pela sociedade.
Segundo o autor, mesmo o poder disciplinar e as punições não sendo diretamente de
caráter físico, a sujeição pode ser “calculada, organizada, tecnicamente pensada, [...] ser sutil,
não fazer uso de armas nem do terror e, no entanto, continua a ser de ordem física”
(FOUCAULT, 2000, p.26), pois o fato de existir uma disciplina, uma vigilância, uma punição
qualquer, já é suficiente para que os indivíduos se vigiem, a partir das atitudes mais simples,
como a de se alimentar, trabalhar, de manter comportamentos de higiene, entre outros, que
acabam por incidir sobre o corpo físico.
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A partir da análise das sociedades disciplinares, Foucault (2003) criou o termo
biopoder, para tentar explicar o fato de que o sujeito disciplinado, detentor do poder e do
saber, acaba tendo um relativo controle sobre a vida, afastando, dessa maneira, qualquer
iminência de morte. Algumas das técnicas de poder utilizadas para manter o biopoder são a
confissão e a autoconsciência. Nesse processo, o indivíduo faz um exame da própria
consciência, medindo, consigo mesmo, se suas atitudes estão sendo coerentes e disciplinadas,
de acordo com os valores socialmente estabelecidos. Dessa forma, é possível conhecer, medir
e regular as principais emoções dos sujeitos, assim como instaurar a culpa diante de atitudes
consideradas invigilantes. A confissão e o exame da consciência faz com o que o sujeito
pratique uma estética de si, procurando agir da melhor maneira possível, seja no trabalho, no
lar, com sua aparência etc.
Deleuze (1998), na tentativa de dar uma continuidade à obra de Foucault, percebeu
que assim como as sociedades anteriores evoluíram para as sociedades disciplinares, estas
também evoluiriam de alguma forma. Para ele, as sociedades disciplinares – e o biopoder –,
após o século XX, evoluiriam para as sociedades de controle. Os princípios de uma sociedade
de controle trazem uma evolução em relação às disciplinares: elas tentam educar, disciplinar,
controlar a tudo e a todos de uma maneira contínua e sutil. “O controle é de curto prazo e de
rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado” (DELEUZE, 1998, p. 224).
Na sociedade de controle, continua a existir a disciplina, a vigilância dos indivíduos e
o confinamento; porém, sem que seja necessária a existência de muros, grades e instituições.
Não que estes estejam ausentes, mas os princípios controladores não dependem mais das
instituições como base. Existe uma vigilância contínua por toda parte, sendo que o poder não
tem mais uma personificação, uma cara, pois está dissolvido entre todos os indivíduos. Assim,
há uma incorporação da disciplina, em que os indivíduos podem estar sob os efeitos dos
dispositivos disciplinares, sem a presença de alguma autoridade e sem ao menos percebê-los.
Nas sociedades de controle, todos podem e devem vigiar a todos. O importante nelas é
controlar as subjetividades, em uma atividade constante de controle de fluxos: fluxos do
desejo, do comportamento, fluxos sociais, comunicacionais e informacionais. Por isso, a
mídia se torna um dos instrumentos fundamentais para a vigilância e o controle, juntamente, é
claro, com as demais esferas de poder.
Ao retomar a concepção foucaultiana e deleuziana da disciplina e controle do corpo,
Ortega (2003) elaborou um novo termo, a “bioascese”. A ascese consiste na prática da
renúncia do prazer, ou mesmo a não satisfação de algumas necessidades primárias, com o
20

objetivo de atingir determinados fins espirituais. Nas asceses contemporâneas, os fins se
tornam corporais, como declara Ortega (2003, p.63):

Enquanto que nas asceses da Antiguidade, o self almejado pelas práticas de si
representava frequentemente um desafio aos modos de existência prescritos, uma
forma de resistência cultural, uma vontade de demarcação, de singularização, de
alteridade, encontramos na maioria das práticas de bioascese [...] uma vontade de
uniformidade, de adaptação à norma e de constituição de modos de existência
conformistas e egoístas, visando a procura da saúde e do corpo perfeito.

Por meio da busca por um modelo ideal de corpo (perfeito, “saudável”, magro e
jovem), entende-se o porquê da escolha do termo “ascese” para complementar toda a
conceituação de controle do corpo. Percebe-se então que, na contemporaneidade, a bioascese
está presente, produzindo novas insatisfações, no qual o sujeito vai buscar realizar por meio
do corpo.
As mulheres em envelhecimento se encontram inseridas nas práticas de bioascese, pois
buscam, continuamente, um corpo jovem, quase sempre inalcançável. Foucault (2000)
entende a subjetividade como peça fundamental da ação das “tecnologias do poder” sobre o
corpo. Esse processo, desencadeado a partir do controle, é jogado sobre a sociedade e permite
que o indivíduo incorpore um sistema de produção vigiado que o modelará por toda a sua
existência. O autor sustenta que as mudanças nas relações de poder e no corpo geram
transformações na constituição da subjetividade.
Sabe-se que a subjetividade é o que o indivíduo estabelece consigo – o que Foucault
(2000) denomina de processo de subjetivação, e o que Guatarri e Rolnik (1996) chamam de
processo de singularização – e com o meio. Essa afirmação aponta a existência de uma forma
de poder investida no corpo, o que modela e controla o sujeito.
As relações de poder não podem funcionar sem um discurso que as realimentem, ou
seja, o poder necessita estabelecer uma verdade para operacionalizar suas relações. A verdade
estabelecida opera em diversas esferas, como família, escola, igreja, legislação, mídia etc.,
que submetem constantemente a sociedade a julgamentos, a classificações, a padronizações e
obrigações. Nesse processo, a mídia exerce uma função importante, pois ela comunica as
verdades daquelas esferas à sociedade. Isso acontece porque a mídia tem o poder de produzir
conteúdo por meio de textos, sons e imagens, que incidem diretamente na constituição das
subjetividades. Os conteúdos produzidos dialogam com as esferas de poder e são veiculados
de forma natural, exercendo influência na sociedade em função de discursos verdadeiros que
trazem em si efeitos específicos de poder.
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Após essa discussão inicial, nota-se que o corpo, as esferas de poder e as formas de
subjetivação caminham lado a lado. Cardoso Jr. (2005, p.345) afirma que

O sujeito é corpo. [...] A subjetividade é algo que acontece num corpo e dele não se
desvincula. De fato, se a subjetividade é [...] uma expressão de nossa relação com as
coisas, através da história, então, o modo mais imediato pelo qual essa relação se
expressa é o corpo, entendido não apenas como corpo orgânico, mas também como
corpo construído pelas relações com as coisas que encontra durante sua existência.

Com o objetivo de explicar o processo de subjetivação, Deleuze (1991) criou o
conceito de “dobra”. O autor entende que a subjetividade é uma dobra do exterior, ou seja,
sofre influências do meio onde é constituída, ou seja, da cultura. O conceito deleuziano de
dobra é bastante pertinente, pois contribui com a compreensão da subjetividade
contemporânea. Segundo ele, a subjetivação ocorre por meio de quatro dobras distintas
(DELEUZE, 1988, p.111). A primeira dobra seria a que se refere à materialidade, ao corpo e
seus prazeres, colocando a corporeidade como uma das principais formadoras dos processos
de subjetivação. A segunda dobra refere-se à relação das forças, ainda tomando como base a
obra foucaultiana, que trata das relações de poder, uma vez que toda relação de força retoma
algum tipo de relação de poder. Por outro lado, a terceira dobra refere-se às dimensões do
saber, apresentando-se como a dobra da verdade ou do conhecimento. Para Deleuze, a quarta
e última dobra menciona o próprio lado de fora, a alteridade, que pode ser entendida como
aquilo que é externo, mas que o sujeito de alguma forma estabelece com ele uma relação.
Na concepção do autor, a subjetividade é vista como um processo ativo. A noção de
“dobra” permite um reconhecimento das possibilidades de transformação e de criação que
estão abertas, ou seja, o sujeito não é apenas atingido, mas também tem capacidade de ação,
produz efeitos. “O que fica claro é que cada modo de existência é uma dobra da pele que
delineia o perfil de uma determinada figura da subjetividade” (ROLNIK, 2006b, p.27). Nas
palavras de Deleuze, essas dobras tornam-se variáveis e podem influenciar, mais ou menos,
dependendo do momento, na constituição da subjetividade pela determinação dos modos de
subjetivação; ou nas palavras de Guatarri, nos processos de singularização. Dessa forma, o
sujeito passa a ser aberto, múltiplo, inacabado, o que possibilita caminhos de fuga aos poderes
e saberes que o subjetivam. O sujeito deve ser entendido como uma obra ainda em
andamento.
Após observar as concepções que tratam o corpo como própria expressão do sujeito,
conclui-se que “é na corporeidade humana que buscam a base para uma teoria da
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subjetivação, da constituição dos desejos, das sexualidades e das diferenças sexuais, dos
fenômenos de resistência e agência” (SANTAELLA, 2004, p. 23). O corpo se torna a estética
da existência, ligado à subjetividade, assumindo, portanto, um papel fundamental na
contemporaneidade.
Na realidade, o que se percebe é que o corpo tem recebido a condição de lócus da
subjetividade. O indivíduo é o que seu corpo apresenta. O sujeito é corpo. Na intenção de se
produzir outra subjetividade, existe, atualmente, o desejo de se criar discursos que
reconheçam a corporeidade, associando prazer e felicidade ao consumo, além da criação de
um corpo ideal. “O corpo é ao mesmo tempo o principal objeto de investimento do amor
narcísico e a imagem oferecida aos outros – promovida, nas últimas décadas, ao mais fiel
indicador de verdade do sujeito, da qual depende a aceitação e a inclusão social” (KELL,
2004, p. 175).
Neste contexto, corpo e subjetividade estão juntos e se constituem como definidores
do sujeito. A matéria torna-se indicadora da subjetividade e principal espaço para sua
expressão. Portanto, o corpo não está mais destinado ao desprezo em momentos de elevação
do sujeito, mas apresenta-se enquanto “tela” (LE BRETON, 2008) ou “rascunho”
(SANT‟ANNA, 2001) em que se escreve a subjetividade, a cultura e as relações de poder. Os
atuais movimentos de representação e construções subjetivas acontecem por meio do corpo. O
corpo se torna a imagem que manifesta o desejo da sociedade contemporânea em se
comunicar.
Conforme Guatarri e Rolnik (1996), pela urgência de se comunicar por meio da
imagem – geralmente uma imagem modelada pelas “máquinas de controle social” –, a
subjetividade é ordenada pelo capital. Os autores denominam esse fenômeno como
“subjetividade capitalística”, que exerce funções específicas e interligadas na sociedade,
colaborando para os processos de singularização.
O indivíduo tem capacidade de assimilar e reconhecer a subjetividade capitalística,
que é depois internalizada, constituindo a singularização. Uma das funções exercidas é a
“culpabilização” dos indivíduos, ou seja, pesam sobre eles a noção de erro e de culpa
interiorizadas, como se seus atos fossem resultado de atitudes erradas que tomaram. Junto à
culpabilização caminha a “segregação”, que possui a função de situar cada indivíduo em sua
posição social, ou ainda, simbólica. Por último, pode-se observar também uma tendência à
“infantilização” dos indivíduos, relegando a estes apenas a função de aceitar – de maneira
“mastigada” – o que já foi pensado e organizado por instâncias dominantes, para que eles
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apenas sigam o fluxo (GUATARRI; ROLNIK, 1996). Esse pensamento, em consonância com
as quatro dobras de Deleuze e com o conceito de sociedades de controle, remete à ideia de
formação do indivíduo por meio da cultura.

Quando uma dobra se faz e, junto com ela, a criação de um mundo, não é apenas um
perfil subjetivo que se delineia, mas também e indissociavelmente, um perfil cultural.
Não há subjetividade sem uma cartografia cultural que lhe sirva de guia; e,
reciprocamente, não há cultura sem um certo modo de subjetivação que funcione
segundo seu perfil (ROLNIK, 2006b, p.29).

O lugar onde se pretende chegar com a presente discussão é ao entendimento de como
ocorre a subjetivação por meio da cultura – aqui entendida como cultura da mídia
(KELLNER, 2001) – e qual o lugar do corpo dentro desse processo.
Os produtos midiáticos, contando com todo seu aparato tecnológico, sua difusão de
imagens cada vez mais reais e sedutoras, e o excesso de informações, rápidas e fluidas,
funcionam no sentido de oferecer, para o consumo das subjetividades, modelos de
identificação. Desse modo, a identidade ganha uma transitoriedade sem limites, se tornando
móvel, múltipla, pessoal, sujeita a mudanças e inovações. Essa transitoriedade afeta a
constituição da subjetividade, que se torna socialmente construída, dialógica, múltipla,
dinâmica. Enfim,

a geração de subjetividades não consiste na demarcação dos limites de um eu,
enclausurado e interior, mas na idéia de que ele é o efeito de uma função ou operação
que sempre se produz na exterioridade desse eu. O sujeito já não é uma unidadeidentidade, mas envoltura, pele, fronteira: sua interioridade transborda em contato com
o exterior (DOMÈNECH; TIRADO; GÓMEZ, 2001, p.122).

Neste sentido, o sujeito contemporâneo se torna mais volátil, tendo a capacidade de
fazer e desfazer identidades à medida que desejar, contando, para isso, com alguns modelos
de identidade fornecidos para se identificar. Essa identificação com modelos e padrões
culturais se torna possível devido às representações presentes na mídia, que serão discutidas
adiante.
Portanto, não é por acaso que modelos ideais de corpos vêm sendo difundidos dentro
da cultura da mídia, e que as pessoas, de maneira frenética, vêm fazendo de tudo para alcançar
esses padrões rígidos de beleza e de estética, mesmo que para isso seja necessário passar por
cima da própria subjetividade, aliando felicidade à aparência corporal.

24

A partir desse entendimento, justifica-se para esta pesquisa a escolha da subjetividade,
visto que já não é mais possível pensar em uma subjetividade estática e desligada do corpo.
Guatarri e Rolnik (1996, p.73) colocam que “a identidade cultural constitui, a meu ver, um
nível da subjetividade: o nível de territorialização subjetiva”, ou seja, os quadros de referência
identificáveis representam recortes de uma subjetividade mais ampla.

1.3 Representação: atravessamentos pela cultura, mídia e hegemonia

Dos apontamentos anteriores, fica evidente a relevância dos aspectos culturais que
envolvem o corpo e a subjetividade. Percebe-se que a mídia é uma das maiores
disseminadoras da cultura dentro da sociedade contemporânea. Mas, de que maneira é
realizada essa difusão? Quais os meios que a mídia utiliza para mobilizar o público e manter o
biopoder? Como a sociedade se porta diante dessa realidade?
Com o objetivo de compreender alguns aspectos do sistema de dominação presente na
sociedade7, esta pesquisa, ao atuar dentro de uma perspectiva dos Estudos Culturais, por
entender que esta escola extrapola o campo da comunicação e possibilita interações teóricometodológicas, utilizará algumas concepções teóricas sobre hegemonia aliadas ao conceito de
poder simbólico, de Bourdieu (2001).

Originalmente, hegemonia se refere ao modo como uma nação exerceria poder
ideológico e social, ao invés de militar e coercitivo sobre outra. Contudo, teóricos
culturais tendem a usar o termo para descrever o processo pelo qual uma classe
dominante conquista o consenso das classes subordinadas ao sistema que assegura sua
subordinação (ROCHA, 2011, p.6).

Ao complementarem este conceito, os pesquisadores dos Estudos Culturais,
atualizando certas concepções gramscianas, entendem hegemonia como um grupo que,
simultaneamente, domina e dirige a sociedade, de forma natural e integrada aos seus valores,
sendo que essa dominação não deve parecer como dominação, mas, sim, com uma sociedade
comum a todos, sem distinções de qualquer natureza.
Hall (2009a) faz algumas observações esclarecedoras sobre a hegemonia. Ele diz que a
hegemonia não é automática, não foi dada. Ela é, antes, um momento historicamente

7

De acordo com Escosteguy (2001), os Estudos Culturais propõe uma inter/trans disciplinaridade para o estudo
da relação entre cultura e sociedade, incorporando questões como gênero, etnia e identidade, deixados de lado
por outras escolas, proporcionando assim uma discussão da produção da subjetividade e sua relação com a
mídia, o que explica esta pesquisa se situar dentro da perspectiva dos Estudos Culturais.
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específico e temporário da vida de uma sociedade, e sua aparente estabilidade não dura para
sempre. A hegemonia precisa ser construída, e, principalmente, mantida. Ou seja, ela não é
estática, mas um processo contínuo de lutas “no qual as armas pertencem àqueles com poder
social, mas não necessariamente a vitória, ou, ao menos, não a vitória final” (ROCHA, 2011,
p.6). Nota-se, por meio da colocação de Rocha, uma possibilidade de mudança, de inversão de
poder, ou seja, o dominado poder vir a dominar.
A hegemonia representa uma autoridade exercida sobre uma série de frentes
(econômica, política, ideológica, cultural, etc.), que geralmente trabalham em conjunto. Ela é,
logicamente, o resultado de um alto grau de adesão popular, sem o qual não seria possível sua
propagação na sociedade. Sendo assim, é preciso que todos, dentro de uma sociedade,
concordem, mesmo inconscientemente, e assimilem as mensagens hegemônicas de modo
natural. Devido a isso, a hegemonia abre um espaço para lutas e conflitos.
Se em algum momento a classe subordinada refletir sobre esse sistema e passar a ser
um público crítico e atuante, existe a possibilidade dessa classe assumir a cultura hegemônica,
pois como afirma Martín-Barbero (1997, p.106), existe uma “capacidade de ação – de
domínio, imposição e manipulação – que antes era atribuída à classe dominante, [e] é
transferida agora para a capacidade de ação, resistência e impugnação da classe dominada”
(grifo do autor).
Os teóricos dos Estudos Culturais situam a cultura num âmbito de produção e
reprodução social, investigando as maneiras pelas quais as formas culturais servem para
aumentar e, também, possibilitar resistência ao consentimento que fortalece uma hegemonia.
Esses teóricos procuram forças e espaços, cujos quais os indivíduos que desejam maior
liberdade podem e devem lutar. De acordo com o pensamento gramsciano, esse fato seria
possível por meio de forças, grupos e idéias, chamados de “contra hegemônicas”, isto é,
aquilo que contestaria e subverteria a hegemonia existente. A contra hegemonia institui o
contraditório e a tensão naquilo que até então parecia ser uma unidade estável. Mais uma vez
é possível perceber que a hegemonia não é uma construção sólida e finita, e, sim, o resultado
de forças entre blocos de classes em um dado momento histórico. Pode ser reelaborada,
revertida e modificada, em um longo processo de lutas, contestações e vitórias cumulativas.
Não são apenas as classes subalternas8 que podem lançar mão de ações contra
hegemônicas; se uma pequena fração da burguesia, por exemplo, se solidarizar com as classes
subalternas e se aliarem no enfrentamento das classes dominantes e dirigentes, a ação contra
8

Entende-se por classes subalternas todos os grupos marginalizados, excluídos, oprimidos e explorados de
alguma forma.
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hegemônica irá acontecer. Assim, as ações contra hegemônicas gramscianas são situadas
como instrumentos para criar uma nova forma política.
Estando ciente de que a hegemonia só se torna possível se acontecer dentro das
práticas e fenômenos culturais, não é surpresa o fato de que as lutas pelo poder na atualidade
sejam cada vez mais simbólicas e discursivas, no lugar de físicas e compulsivas. E,
obviamente, o lugar onde essas lutas simbólicas ocorrem é na cultura, que é mediada por
diversas esferas de poder.

Se a cultura, de fato, regula nossas práticas sociais a cada passo, então, aqueles que
precisam ou desejam influenciar o que ocorre no mundo ou o modo como as coisas
são feitas necessitarão – a grosso modo – de alguma forma ter a “cultura” em suas
mãos, para moldá-la e regulá-la de algum modo ou em certo grau (HALL, 1997a).

Ao concordar com essa posição, Kellner (2001, p.54) afirma que “a mídia colonizou a
cultura”, justamente porque entende que é por meio dos fenômenos culturais que o sistema
hegemônico se impõe. Portanto, quem controla a cultura, controla, da mesma maneira, as
condutas, ações e práticas sociais – enfim, controla a sociedade. Controlando a sociedade,
consequentemente, tem-se também o controle do corpo, que, como já exposto, está imerso em
relações de poder. Sabe-se que esse controle é exercido de maneira simbólica e que a
sociedade adere voluntária e inconscientemente às regras e normas que lhes são apresentadas.

As ações humanas são guiadas por normas no sentido de que, quando fazemos alguma
coisa, temos de ser capazes de prever seus fins ou os propósitos, de modo a alcançálos; E o nosso modo de fazer isto é guiado inconscientemente pela nossa compreensão
de “como tais coisas são normalmente feitas em nossa cultura”. [...] Raramente
precisamos pensar no que estamos fazendo – todas as nossas ações são automáticas.
Ainda assim, não há nada aí de “instintivo”, no sentido usual. Cada movimento que
fizemos é normativamente regulado no sentido de que, do início ao fim, foi guiado por
um conjunto de normas e conhecimentos culturais. (HALL, 1997a).

Essa capacidade de ocultar a dominação condiz com a especificidade do poder
simbólico, que seduz e fascina, diluindo e apaziguando o ordenamento ideológico por meio do
vasto repertório de imagens e informações que compõem a cultura da mídia. “O que faz o
poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, é a
crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja produção não é
da competência das palavras” (BOURDIEU, 2001, p.15).
Nota-se, portanto, que o indivíduo tende a construir sua realidade a partir do que ele
vê, ouve e vivencia dentro do seu cotidiano, da sua cultura, não só de maneira material,
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objetiva, como também de maneira subjetiva: pelas impressões, sensações e pelo pensamento.
Dessa forma, o sujeito constrói a noção de certo e errado no que diz respeito às condutas
dentro da realidade social. Porém, como visto anteriormente, sabe-se que a cultura é veiculada
pela mídia de forma comercial, à maneira de mercadoria, encarando os diversos públicos que
compõem a sociedade como segmentos de mercado. Portanto,

ao difundir padrões culturais identificados com o crescimento dos mercados, ao diluir
fronteiras geográficas e territoriais pela disseminação de padrões culturais
transnacionais, ao promover valores que se destacam pelo imediatismo e pela
fugacidade, ao privilegiar a atualidade em detrimento da experiência e da memória, ao
desestimular processos coletivos em favor de um individualismo que é a marca dos
tempos atuais, ela [a mídia] acaba permeando a cultura com elementos cuja lógica é a
do mercado e a da acumulação, e propiciando o surgimento de identificações precárias
e provisórias e de práticas cotidianas cujas origens são, muitas vezes, estranhas à
realidade vivida (MENDONÇA, 2009, p.41).

Essas identificações e práticas oferecidas pela mídia têm consolidado alguns padrões
culturais rígidos, principalmente quando se referem à beleza e à estética, produzindo um
modelo para o corpo atual. Em muitos casos, esses modelos fogem às características genéticas
e ao tempo de vida dos indivíduos que se lançam ao mercado para o consumo de subterfúgios
que lhes deem satisfação e que os permitem alcançar esses padrões, como é o caso de muitas
mulheres em envelhecimento. Essas identificações só se tornam possíveis devido às
representações oferecidas pela mídia.
Freire Filho (2005, p.18) diz que o verbo “representar” designa o uso dos sistemas
significantes para “‟falar por‟ ou „falar sobre‟ categorias ou grupos”, ou seja, quando um
indivíduo se coloca no lugar de outro, o substituindo, o representando.
Goffman (1985, p.29), sociólogo que estudou as representações sociais, define
representação como “toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado
por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre
estes alguma influência”. Quando alguém aparece continuamente para o público
representando um papel e exercendo uma influência sobre este público, tem-se a
representação. Neste sentido, o público se espelha em seu comportamento, aparência física,
atitudes, entre outras características, pois assimila que precisa ser e agir como aquele
personagem representado, pois as representações são construídas e compartilhadas
coletivamente na sociedade. “É por intermédio dos significados produzidos pelas
representações que damos sentido à nossa experiência, àquilo que somos e àquilo que
podemos nos tornar” (FREIRE FILHO, 2005, p.20).
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Deduz-se que, ao aplicar o conceito de representação para uma análise da mídia, fica
clara a influência como capacidade de incorporação de valores que são reconhecidos pela
sociedade, reforçando e estimulando determinados comportamentos e discursos que se tornam
dominantes. Essa incorporação não acontece de maneira impositiva, muito menos de maneira
explícita para o público, mas de forma subliminar, não consciente, no nível da percepção
humana. Segundo Freire Filho (2005), essas representações são reguladas pelos diferentes
discursos – os ditos e os “não-ditos” – que circulam em um determinado período dentro da
sociedade. Kellner (2001, p.82) concorda com essa afirmação, e afirma que “são as
representações que ajudam a construir a visão de mundo do indivíduo, o senso de identidade e
sexo, consumando estilos e modos de vida”.
Hall (1997b) destaca que o conceito de representação tem ocupado um importante
lugar, pois é o elemento que liga o significado – o sentido das coisas – à cultura, ou seja, o
significado é construído pelo sistema de representação. Isto acontece porque o significado é
aprendido e se torna parte dos processos culturais. O indivíduo internaliza, inconscientemente,
o código que expressa certos significados por meio dos sistemas de representação.
Exemplificando: se se busca as atrizes em envelhecimento, que representam personagens em
envelhecimento, é perceptível que elas realmente estão lá. Elas estão agindo, falando,
interpretando. Elas existem de fato. Representam mulheres em envelhecimento e são mulheres
em envelhecimento, ou seja, existem propriedades reais na representação. Portanto, como
afirma Temer e Tondato (2009, p.17), a mídia “torna a realidade um simulacro. Os
acontecimentos não têm mais necessidade de existir porque as imagens existem sem eles”.
Hall (2009b, p. 370), ao teorizar sobre a questão de real e imaginário, explica:
“Naturalismo e „realismo‟ – a aparente fidelidade da representação à coisa ou ao conceito
representado – é o resultado, o efeito, de uma certa articulação específica da linguagem sobre
o „real‟”. Este autor afirma que certos códigos, ou significados, podem ser amplamente
distribuídos em uma cultura e serem aprendidos desde cedo. Assim, aparentam não terem sido
construídos, mas terem sido dados naturalmente. O que acontece na verdade é que os
“códigos foram profundamente naturalizados” (Hall, 2009b, p.371, grifo do autor).
A questão é: as representações sociais nem sempre são fiéis à realidade. A
manipulação de imagens, os truques de câmera, a edição premeditada, entre outras técnicas,
“maquiam” a realidade, colocando-a mais “apresentável”, mais “vendável” ao público,
indicando, assim, que o público deve consumir o que for preciso para se parecer com essa
realidade “maquiada”.
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As representações midiáticas induzem as pessoas ao consentimento à cultura
dominante e, consequentemente, à determinados grupos e posições políticas. Neste sentido,
torna-se importante refletir sobre os pontos de vista e características que são enfatizados ou
silenciados na representação, e sobre quem são os responsáveis por essa decisão. Ainda que se
considere a forma de assimilação das mensagens veiculadas pela mídia como relativa a cada
indivíduo ou grupo social, é notório que grande parte dos produtos culturais midiáticos,
embora não atuem de forma determinante, agem de forma condizente à cultura dominante,
que é a cultura hegemônica. “É por meio do estabelecimento de um conjunto de
representações que se fixa uma ideologia política hegemônica” (KELLNER, 2001, p.82).
Segundo Bourdieu (2001, p.11), “as relações de comunicação são, de modo
inseparável, sempre, relações de poder que dependem, na forma e no conteúdo, do poder
material ou simbólico acumulado pelos agentes envolvidos nessas relações”. A mídia atua
com elementos simbólicos que apresentam, difundem e ensinam ideias, imagens e
representações, indicando maneiras adequadas de se comportar, viver e pensar, enfim, noções
de certo e errado. Estes elementos possuem força por manifestarem-se como forma
irreconhecível, transformados e transfigurados a partir de outras formas de poder,
funcionando de maneira invisível e tendendo a impor, como natural, a aceitação da ordem
estabelecida.

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de
conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política de
instrumentos de imposição ou de legitimação de dominação, que contribuem para
assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o
reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo
assim, segundo a expressão de Weber, para a “domesticação dos dominados”
(BOURDIEU, 2001, p.11).

Estabelecida de forma imperceptível e ignorando o seu potencial como poderoso meio
legitimador da dominação, a cultura hegemônica, sutilmente, se impõe e se reproduz
naturalmente e de maneira eficaz. Kellner (2001,p.123) coloca que “os produtos da cultura da
mídia, portanto, não são entretenimento inocente, mas têm cunho perfeitamente ideológico e
vinculam-se à retórica, a lutas, a programas e ações políticas”.
Essa cultura hegemônica, que se impõe de forma sutil com o auxílio da difusão pela mídia,
deve ser estudada, para auxiliar na compreensão da discussão sobre a corporeidade e seus
cuidados na sociedade brasileira, principalmente no que se refere à chegada do
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envelhecimento feminino e o distanciamento do corpo ideal. Esses assuntos serão discutidos
no próximo capítulo.
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2. CORPO, BELEZA E ENVELHECIMENTO FEMININO NO BRASIL

Por toda a discussão presente no primeiro capítulo, observa-se que pensar o corpo hoje
é pensar suas performances, seus limites, numa visão que o contemple como um dos
principais elementos constitutivos da subjetividade. A produção de um corpo nos moldes dos
padrões difundidos e os processos de bioascese se tornaram uma obsessão, principalmente por
parte do público feminino. Assim, controlar o corpo se torna uma competência exigida por
todos e ensinada pelos produtos midiáticos.
O desenvolvimento da biotecnologia propicia à sociedade atual a possibilidade de
mudança no corpo, tanto na aparência quanto nos elementos fundamentais de sua estrutura.
“A aceitação ou a recusa do corpo é uma possibilidade oferecida ao sujeito humano a partir de
uma nova dinâmica biopsicossociológica surgida no horizonte das novas tecnologias”
(VILLAÇA, 2010, p.83).
É possível observar que a estética do corpo aparece como uma urgência feminina. A
relação feminino e corpo abrange determinadas manipulações deste último nunca antes
efetivadas com tanta ênfase e diversificação. Neste contexto, o desejo de uma imagem
idealizada de corpo parece se fixar no prazer em investir nessa imagem desejada, e, ao mesmo
tempo, em uma inquietação, por nunca alcançar esta imagem plenamente.
No ato de se investir no corpo, a inquietação leva ao consumo incessante. Nesse
processo, a busca pela juventude também entra em pauta, e, deixando de ter conexão com um
grupo etário específico, “deixa de ser um estágio na vida para se transformar em um valor, um
bem a ser conquistado em qualquer idade, através da adoção de estilos de vida e formas de
consumo adequadas” (DEBERT, 1999, p.21).
Neste sentido, é importante o levantamento de algumas questões: Que corpo feminino
é este que precisa ser manipulado a ponto da uniformização? Por que parece ser tão difícil
aceitar um corpo naturalmente seu? O que acontece quando o envelhecimento se aproxima e
os corpos vão se distanciando dos modelos ideais?
No intuito de compreender a importância que tem o corpo feminino moldado segundo
os padrões hegemônicos, principalmente para aqueles que se aproximam do envelhecimento,
este capítulo irá discutir a questão da aparência e da beleza como regulação feminina, as
modificações corporais que acontecem naturalmente com a chegada do envelhecimento e
aquelas que acontecem por vontade própria, a de consumir um novo corpo, combatendo os
sinais da velhice que, na sociedade brasileira contemporânea, é vista como doença.
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2.1 A regulação feminina pela aparência: culpa e dependência

Coincidindo com o início das pesquisas envolvendo corpo e subjetividade, foi também
na década de 1960 que o interesse e a preocupação em se estudar os “defeitos” do corpo
tomaram grandes proporções, e, por meio de estudos que enfocavam principalmente a origem
das rugas, a beleza do corpo passou a ocupa um lugar nos estudos internacionais de
bioquímica e cosmetologia.
As causas das rugas deixam de limitar-se aos fatores morais – tais como as atitudes
julgadas viciosas – ou, ainda, às características do clima e da alimentação. Além deles,
todos os sinais de envelhecimento se tornam problemas causados por transtornos
subjetivos e, sobretudo, pela ausência de cuidados ou pelo uso de produtos
inadequados (SANT‟ANNA, 2007, p. 70).

Assim, as noções de saúde e juventude tendem a deixar de ser qualidades de vida e
passam a ser consideradas características essenciais do indivíduo, que devem ser buscadas e
alcançadas a qualquer custo. Ao mesmo tempo, o gosto acentuado pela exibição de imagens
de corpos “perfeitos” torna-se rotineiro e massivo.
Ainda, segundo Sant‟anna (2007), no Brasil, a partir da década de 1970, o corpo passa
a ser valorizado cada vez mais, e a “beleza nacional” desponta nos rostos de modelos como
Luiza Brunet e Monique Evans – magras, jovens, bronzeadas, saudáveis, sensuais. O corpo da
brasileira é visto como objeto de desejo em todo o mundo. As modelos começam a atuar ainda
jovens, e a juventude se torna uma obsessão. A mídia passa a oferecer modelos de corpos
perfeitos, ideais, como sinônimo de corpos que obrigatoriamente todos têm que ter.
Não só por meios explícitos, como a publicidade de cosméticos, fármacos e
instrumentos de aperfeiçoamento da forma corporal, financiados pela vasta indústria da beleza
que são, inclusive, um dos grandes financiadores da mídia, mas, também, por meios
implícitos, através da difusão de informações e imagens, a mídia foi solidificando a ideia da
importância de se ter determinado corpo para alcançar certos atributos – inclusive atributos
subjetivos – na sociedade. Este último aspecto é fundamental para se entender como as noções
de um corpo magro e jovem passaram a ser sinônimos de uma vida correta e saudável. Sendo
assim, a corrida pela posse desse corpo midiático – um corpo-espetáculo – desviou a atenção
do sujeito: da vida subjetiva para a vida física.
Villaça (2007, p.201) pontua que “o corpo não precisava mais ser direcionado no
sentido de „encaixar-se‟ nas roupas. A roupa moldava-se a um corpo já previamente
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disciplinado”. O corpo jovem, saudável e magro (conceitos que se tornam sinônimos) é
vendido como embalagem ideal para a mulher moderna, que encontra nele a vestimenta do
próprio “eu”. “O corpo trabalhado, cuidado, sem marcas indesejáveis (rugas, estrias, celulites,
manchas) e sem excessos (gordura, flacidez) é o único que, mesmo sem roupas, está
decentemente vestido” (GOLDENBERG, 2007, p.25). O corpo indisciplinado passa a ser
visto como resultado da negligência e da ausência de cuidado de si. “Com disciplina e boa
vontade, qualquer um poderia alcançar uma aparência mais próxima do padrão de beleza
vigente. Àqueles que não o alcançam é reservada a estigmatização, o desprezo e a falta de
oportunidades” (CASTRO, 2009, p.76).
Na atualidade, é possível observar a ênfase no culto ao corpo, que é caracterizado pela
preocupação e cuidados extremos com o próprio corpo, não no sentido médico e higiênico,
mas, sim, no sentido narcísico, ou seja, a aparência física. Academias de ginástica, clínicas
cirúrgicas e salões de beleza se transformam em verdadeiros templos. Um corpo “moldado em
academias, dietas, novas terapias alternativas, renovando a máxima de „mente sã, corpo são‟.
A silhueta considerada ideal pelas mulheres é a das manequins com braços e pernas finas,
estilo adolescente” (VILLAÇA, 2007, p.220). O culto ao corpo remete o sujeito à coerção
social e gera um sentimento de culpa em caso de falha ou omissão. A normatização do corpo
perfeito proporciona uma discriminação com os indivíduos que fogem a este padrão, porém,
esta discriminação acontece de forma bastante sutil, diferente daquelas de raça, sexo ou classe
social.
Nota-se que a mídia veicula, de maneira ardilosa, um discurso que leva os sujeitos que
não se encaixam nos padrões difundidos a um sentimento de fracasso, de culpa e de
dependência, como se eles não correspondessem às normas da cultura, da sociedade,
demonstrando incapacidade e impotência diante de seu próprio corpo. O discurso imperativo e
autoritário produzido pela mídia facilita esse processo. “Faça algo por você constitui-se um
dos principais imperativos da sociedade atual” (CASTRO, 2009, p.79, grifo do autor).
Manchetes de revistas femininas com os imperativos “emagreça já”, “perca 5kg em 1
semana”, “aprenda a comer alimentos para secar” ou “faça mais pelo seu corpo” são
frequentes.
Castro (2009) diz que ao observar a sociedade é possível constatar que esta se mostra
mais condescendente e tolerante com a aparência masculina, enquanto que a aparência
feminina se torna alvo, pois qualquer sinal de desleixo por parte das mulheres é rapidamente
apontado. Diante desta colocação, surge um questionamento: considerando que para ser belo
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o corpo precisa ser magro e jovem, e levando em consideração uma maior cobrança em
relação ao corpo da mulher, haverá, então, alguma relação entre beleza e feminilidade?
Bourdieu (2010) entende que a dominação masculina9 constrói as mulheres como
objetos simbólicos, colocando-as em permanente estado de insegurança corporal, ou melhor,
de dependência simbólica: elas existem, primeiro, pelo e para o olhar dos outros, como
objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Espera-se que elas sejam “naturais”, ou seja,
mantenham a chamada “essência feminina”: sorridentes, simpáticas, submissas, discretas,
contidas, apagadas. Complementando, poder-se-ia incluir, ainda, que ser magra e jovem
também contribui para a concepção de “ser mulher”.
Novaes (2006, p.85) declara que na sociedade contemporânea “este é um dos pontos
mais enfatizados no discurso sobre a mulher: ela pode ser bonita, deve ser bonita, do contrário
não será totalmente mulher” (grifo nosso).

Enquanto no universo masculino o desvio com relação ao padrão de beleza está
vinculado à falta de tempo, em função do ritmo atribulado da vida profissional, para as
mulheres, não cultivar a beleza é falta de vaidade – um qualitativo depreciativo da
moral. [...] Portanto, mais importante do que ganhar dinheiro é estar em forma: seca,
sarada, definida (NOVAES, 2006, p.71).

Portanto, o discurso interiorizado é de que a mulher “feia” (que não segue os padrões
hegemônicos de corpo, seja por qualquer motivo) é menos feminina. Sendo assim, a aparência
corporal incide diretamente em seu mundo subjetivo, atuando sobre as suas possibilidades de
ser feliz, bem-sucedida, feminina etc.
Para a mulher contemporânea, não basta exercer um bom papel de mãe, de esposa e de
profissional. Sem os atributos físicos, esses papéis talvez não sejam valorizados da mesma
maneira. A mulher precisa estar com o corpo em forma para ser aceita na sociedade, caso
contrário, sua falta de cuidados com o corpo pode ser considerada como má conduta pessoal,
preguiça, desleixo, e, dessa forma, ela pode ser excluída “sutilmente” da sociedade. Novaes
(2006, p.91) afirma que

9

Apesar do termo “dominação masculina” ter sido criticado por algumas teóricas feministas, principalmente por
Mariza Correa (1999), que defende que não necessariamente a dominação tem um sexo, afirmando que
“Bourdieu passa quase sem transição da análise de uma dominação que é social, para uma dominação que é
masculina e, dessa, para um modo de dominação no qual o sexo do dominante é determinante” (CORREA, 1999,
p. 5, grifo do autor), esta pesquisa optou por utilizá-lo, visto que com este termo Bourdieu aborda o feminino
como um objeto simbólico vivido graças ao olhar masculino. Assim como trata da questão da “essência
feminina”, da naturalização de comportamentos, assunto abordado também por teóricas feministas, como Ortner
(1979) e Rosaldo (1979), utilizadas como aporte teórico neste estudo. Porém, como este não é o foco da
pesquisa, deixa-se a discussão do termo “dominação masculina” para um momento posterior.
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se, historicamente as mulheres preocupavam-se com a sua beleza, hoje elas são
responsáveis por ela. De dever social (se conseguir, melhor), a beleza tornou-se dever
moral (se realmente quiser, eu consigo). O fracasso não se deve mais a uma
impossibilidade mais ampla, mas a uma incapacidade individual. (grifo do autor)

Os discursos hegemônicos que normatizam o corpo vão invadindo as subjetividades de
várias mulheres, fornecendo novas imagens e informações que reconstroem o “eu”. O corpo
mal cuidado e mal tratado é tido como um corpo feio, e o imaginário presente na sociedade é
povoado por associações estéticas que relacionam pessoas com aparências estranhas aos
padrões de corpo e beleza às qualidades negativas. Dessa maneira, percebe-se a existência de
estereótipos morais associados à beleza e à feiura.
Freire Filho (2005, p.22) apresenta os estereótipos como “construções simbólicas
enviesadas, infensas à ponderação racional e resistentes à mudança social”. Ele acrescenta que
os estereótipos atuam na imposição de uma organização do mundo social, em que as classes
dominantes tentam, habitualmente, modelar toda a sociedade, de acordo com seus valores e
sua visão de mundo, difundindo, como já vem sendo discutido, padrões de corpos ideais. Os
estereótipos ajudam a demarcar a fronteira entre “o normal e o anormal, o integrado e o
desviante, o aceitável e o inaceitável, o natural e o patológico, o cidadão e o estrangeiro, os
insiders e os outsiders, Nós e Eles” (FREIRE FILHO, 2005, p.23, grifo do autor).
Não é de se estranhar que o próprio termo “sarado”, utilizado para se referir ao corpo
dentro dos padrões, leve a uma dupla significação, sendo que “sarado”, denotativamente
falando, é aquela pessoa que se curou, se livro, “sarou” de alguma doença ou algum mal
(GOLDENBERG, 2002). Assim, a gordura, as marcas e sinais do envelhecimento passam a
ser representadas socialmente como doença, como algo que tem que ser uma fonte de
preocupação e precisa ser rapidamente tratado. São excessos que fazem mal ao organismo.
As associações da feiura com qualidades ruins, negativas, fazendo com que a gordura
e os sinais do envelhecimento – por mais insignificantes que sejam – sejam vistos como
sinônimo de preguiça, doença, deselegância e incapacidade, se fazem presente dentro da
sociedade atual, encarcerando as subjetividades das mulheres brasileiras.

2.2 Marcas não desejadas: a chegada do envelhecimento

Quando se fala em envelhecimento, corpo e beleza, dentro de uma sociedade, é
necessário compreender como estes conceitos são entendidos e assimilados culturalmente.
Infância, juventude, maturidade e velhice são conceitos construídos historicamente e
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regulados por valores e representações sociais que são partilhadas em uma determinada
cultura.
É possível perceber uma tendência em valorizar o que é novo, exaltando,
consequentemente, o jovem; se preocupando mais em incorporar as últimas novidades
produzidas externamente do que em valorizar suas próprias tradições. Portanto, tudo o que é
novo ou jovem é tido como valor de produção e de consumo, enquanto que o velho é
desprezado, pois é tido como ultrapassado. Debert (1999, p.57) contextualiza esta importância
dada a juventude:

o apagamento das fronteiras que separavam juventude [representado pela vida
escolar], vida adulta [representada pelo trabalho] e velhice [representada pela
aposentadoria] das normas que indicavam o comportamento apropriado aos grupos de
idade é [...] o reflexo de uma sociedade pós-fordista, marcada pela informatização da
economia, pela desmassificação dos mercados de consumo, da política, da mídia e da
cultura, e pela fluidez e multiplicidade de estilos de vida, frutos de uma economia
baseada mais no consumo do que na produtividade.

A sociedade voltada para a produção e para o consumo, que propõe sempre uma
rotatividade acelerada de informações e inovações, atinge também as pessoas, transformando
corpos, comportamentos e atitudes em mercadorias “vendáveis” ou “não vendáveis”. Py e
Scharfstein (2001, p.122) afirmam que “a exaltação da juventude inscreve-se, justamente, no
registro da exaltação da produção e do consumo, no império vigente da homogeneização e do
descartável”.
As pessoas parecem se esquecer de que vão envelhecer em algum momento da vida.
Reconhecem que a velhice existe, mas não é aquilo que está neles. Existe uma negação da
velhice e do envelhecimento, pois o velho é sempre o outro. Mas, como já alertava Simone de
Beauvoir (1990, p.12), “paremos de trapacear; o sentido de nossa vida está em questão no
futuro que nos espera; não sabemos quem somos, se ignorarmos quem seremos”. Neste
sentido, se a sociedade se reconhecesse nas pessoas mais velhas, teria a oportunidade de se
preparar e entender melhor o significado da velhice em suas vidas, compreendendo que esta é
uma condição natural a todos.
Na sociedade brasileira, segundo dados do censo de 201010, o topo da pirâmide vem a
cada ano se alargando mais. O crescimento da população com mais de 60 anos, que era de
4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000, chegou a 7,4% em 2010, e a tendência é que esse

10

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Sinopse do censo demográfico 2010. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf> Acesso em 30 abr. 2011.

37

crescimento continue. Apesar da longevidade dos brasileiros estar em crescimento, os valores
ligados à juventude continuam sendo priorizados e buscado por todos. Alguns pesquisadores
afirmam que existe a presença de uma crescente infantilização da cultura contemporânea, e
isto se alastra pelo mundo todo, demonstrando, assim, haver cada vez mais uma necessidade
interna de uma busca incessante de ser e/ou apresentar ser mais jovem do que
verdadeiramente é11.
Dessa forma, começa-se a entender o porquê de a velhice e o envelhecimento
ocuparem cada vez mais espaço entre os temas prioritários que preocupam a sociedade
brasileira, não em um sentido de compreendê-los melhor, mas, sim, em uma tentativa
incansável de retardá-los, de combatê-los, como se fosse realmente possível fugir dessa que é
uma questão natural na vida dos seres humanos. Uma maneira de se reconhecer este fato é por
meio da observação do tratamento cada vez maior que os idosos e as questões ligadas ao
envelhecimento recebem na mídia. São reportagens que trazem sempre o discurso de “como
envelhecer bem”, “como agir para não se sentir velho”, dentre outras abordagens que tratam a
velhice como uma questão de “autoconvencimento” (Debert, 1999).
Em um levantamento inicial12 foram constatados, no primeiro semestre de 2011, dois
programas sobre envelhecimento no “Globo Repórter”, duas reportagens de capa na revista
“Isto é”, uma na revista “Veja” e uma na revista “Época”, principais revistas do país. Isto sem
citar as inúmeras reportagens acerca do envelhecimento nos diversos jornais e programas
televisivos, e o aumento das páginas de “saúde”, “beleza” e “bem-estar” nas mesmas revistas
citadas.
Como se percebe, é difícil reconhecer que se está envelhecendo, porque a velhice é
sempre associada à perda e à decadência, muito mais que à experiência e sabedoria
acumuladas. “Não há que estranhar então a recorrência generalizada de mecanismos de
resistência ao envelhecimento. E que eles sejam desenvolvidos principalmente pelas
mulheres, a quem tradicionalmente foram cobradas juventude e beleza, contenção e
disciplina” (MOTTA, 2006, p.229).
Mas, afinal, o que é o envelhecimento? Como ele vem sendo tratado na ciência e na
cultura? Segundo Neri (2001, p.27-28),

11

Para maiores informações sobre estas pesquisas conferir DEBERT, 2010.
Este levantamento foi realizado somente a título de exemplificação a respeito da discussão da recorrência da
temática “velhice” e “envelhecimento” na mídia, não fazendo parte, portanto, do trabalho de campo desta
pesquisa.
12
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biologicamente falando, o envelhecimento compreende os processos de transformação
do organismo que ocorrem após a maturação sexual e que implicam a diminuição
gradual da probabilidade de sobrevivência. Esses processos são de natureza
interacional, iniciam-se em diferentes épocas e ritmos e acarretam resultados distintos
para as diversas partes e funções do organismo. Há um limite para a longevidade,
estabelecido por um programa genético que permitiria ao organismo suportar uma
determinada quantidade de mutações. Esgotado esse limite o organismo perece.

Ainda de acordo com Neri (2001, p.39), existe o envelhecimento social que “é o
processo de mudança em papéis e comportamentos típico dos anos mais tardios da vida adulta
e diz respeito à adequação dos papéis e dos comportamentos dos adultos mais velhos ao que é
normalmente esperado para as pessoas nessa faixa etária”. Seja pela definição biológica ou
definição social, envelhecer remete a mudanças, e estas nem sempre são vistas e recebidas
como positivas. Algumas realmente não são, pois trazem dificuldades para a saúde, mas
outras são apenas mudanças naturais. Beauvoir (1990, p.17) afirma que desde o embrião até a
morte o indivíduo muda constantemente: “a inércia que é sinônimo de morte. Mudar é a lei da
vida”.
Contata-se, portanto, que a sociedade vive imersa em uma visualidade exacerbada,
sendo a aparência a própria representação subjetiva. Dessa forma, pode-se dizer que as
mudanças mais incômodas causadas pelo envelhecimento são as mudanças corporais. É um
“momento sofrido de um trabalho de luto por um corpo que lhe escapa, apontando o
afastamento progressivo da juventude tão festejada, para inaugurar os caminhos da
maturidade, que vão dar na velhice, temida e negada” (PY; SCHARFSTEIN, 2001, p.122).
Com o envelhecimento, o corpo não atender mais às descrições da juventude, e, por
isso, tende a ser descartado e excluído pela sociedade. O corpo envelhecido passa a ser um
estigma, termo que, segundo Goffman (1963, p.13), “será usado em referência a um atributo
profundamente depreciativo”, indicando uma pessoa estranha, “estragada” e diminuída
perante os padrões da sociedade.
Goffman (1963) observa que existem três tipos de estigmas presentes na sociedade.
Um deles está relacionado às deformidades físicas do corpo. Quando o indivíduo começa a
envelhecer e vê seu corpo perder os atributos do corpo ideal, vinculado principalmente pelo
discurso hegemônico da mídia, se encontra estigmatizado, excluído, invisível. Lins de Barros
(2006, p.139) afirma que

a velhice, como estigma, não está necessariamente ligada à idade cronológica. Os
traços estigmatizadores da velhice [...] ligam-se a valores e conceitos depreciativos: a
39

feiúra, a doença, a desesperança, a solidão, o fim da vida, a morte, a tristeza, a
inatividade, a pobreza, a falta de consciência de si e do mundo.

Os pelos e cabelos embranquecem, a pele se enruga, os dentes se enfraquecem, o
tecido das pálpebras se enrijece formando papos sob os olhos, o lábio superior decresce, o
lóbulo da orelha aumenta. Isso sem falar nas mudanças internas do corpo. Diante disso, notase que a estigmatização da velhice não se coloca para todos, mas apenas para alguns
indivíduos, especificamente para aqueles que não seguem o discurso medicalizado de como
“envelhecer bem”.
Uma grande quantidade de receitas, envolvendo técnicas de manutenção corporal,
medicamentos, novos hábitos alimentares e novas formas de lazer é proposta diariamente,
tornando as mulheres inseguras em relação ao envelhecimento. A grande mídia tende a
convocar, principalmente as mulheres – mesmo aquelas que ainda não tenham entrado na fase
de envelhecimento –, para uma verdadeira batalha contra o avanço da idade, oferecendo e
ensinando diversas maneiras e métodos capazes de evitar ou retardar o envelhecimento. Py e
Scharfstein (2001) pontuam que a própria dicotomia de “envelhecer bem” e “envelhecer mal”
já indica um preconceito decorrente de uma construção cultural.
Ao se falar em expressões que refletem uma construção cultural, verifica-se que, no
Brasil, é comum o uso dos termos “meia-idade”, “madura”, “coroa”, ou ainda, “terceira
idade”, que carregam múltiplos significados e participam de uma “proliferação de etapas
intermediárias de envelhecimento” (DEBERT, 1999, p.18).
Debert (1999) entende que o curso da vida foi institucionalizado, constituindo
perspectivas e projetos, por meio dos quais os indivíduos se orientam e planejam suas ações.
As idades se tornaram um mecanismo poderoso na criação de mercados de consumo, reflexo
da fluidez e multiplicidade de estilos vivenciados na contemporaneidade. “Cada fase de
transição tende a ser interpretada, pelo indivíduo, como uma crise de identidade e o curso da
vida é construído em termos da necessidade antecipada de confrontar e resolver essas fases de
crise” (DEBERT, 1999, p.53). Estas crises de identidade levam o indivíduo estigmatizado
pelo envelhecimento a uma “morte simbólica”. Goldenberg (2002, p.31) alerta:

As sociedades são capazes de levar os seus membros, por meios puramente
simbólicos, à morte: incutindo-lhes a perda da vontade de viver, fazendo-os
deprimidos, abalando-lhes de toda forma o sistema nervoso, consumindo-lhes as
energias físicas, marginalizando-os socialmente, privando-os de todos os pontos de
referência afetivos, desintegrando-os de tal forma que num determinado ponto a morte
passa a ser um simples detalhe biológico.
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Para evitar a “morte simbólica” dentro da sociedade é necessário lançar mão de certas
atitudes que estejam relacionadas às mudanças realizadas no próprio corpo. No atual sistema
contemporâneo do culto ao corpo, a ordem é não se contentar com o corpo que se tem, mas
sim, modificá-lo, torná-lo o mais próximo da perfeição. Essa mudança deve ser ainda mais
radical quando se trata de esconder as marcas que vão aparecendo com o avançar da idade.
Nas palavras de Novaes (2006, p.74), “nada mais cruel do que lutar com um inimigo
implacável e inexorável: as mulheres lutam contra a ação do tempo, tentando manter-se
sempre jovens e belas”. Ser magra e permanecer sempre jovem é o discurso permanente, o
que estabelece uma obsessão pelo consumo compulsivo de produtos e subterfúgios que
prometem retardar o envelhecimento, em uma estratégia de normatização ou disciplinização
do corpo.
Umberto Eco (2007), ao retratar a história da feiúra, aponta que a velhice é uma das
formas mais horripilantes que uma mulher pode assumir, e os sinais do envelhecimento
simbolizam uma decadência moral para ela. O corpo, portanto, mais uma vez torna-se a
prótese de um sujeito que, a partir da representação do outro, inventa sua própria aparência
física, mesmo que para isso seja necessário distanciar-se de sua história.
O envelhecimento não é homogêneo. Desse modo, ele não acontece da mesma
maneira para todos. Para Beauvoir (1980), as alterações no rosto e no corpo do homem não
acabam com suas possibilidades de sedução. Por outro lado, na atualidade, as mulheres devem
tingir os cabelos brancos, porque são considerados feios – velhos – e sinalizam descuido com
a aparência. Já os cabelos brancos nos homens são, muitas vezes, apontados como sinais de
prestígio, elegância, charme e beleza. Este fato vai ao encontro do pensamento de Bourdieu
(2010), quando este aponta para a dominação masculina sobre a mulher até mesmo no aspecto
da beleza física.
Em um tom de desabafo, Beauvoir (1990, p.364) declara:

nem na literatura, nem na vida, encontrei qualquer mulher que considerasse sua
velhice com complacência. Do mesmo modo, nunca se fala em “bela velha”; no
máximo se dirá “uma encantadora anciã”. Ao passo que admiramos certos “belos
velhos”; o macho não é uma presa; não se exige dele nem frescor, nem doçura, nem
graça, mas a força e a inteligência do sujeito conquistador; os cabelos brancos e as
rugas não contradizem esse ideal viril.

O envelhecimento feminino parece ser visto como um processo contínuo de perdas, e
vários são os meios oferecidos às mulheres para que fujam desse “mal”. Um deles é a criação
das etapas intermediárias entre a vida adulta e o envelhecimento, no intuito de retardar ao
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máximo sua chegada. Conforme Neri (2001), chamar uma mulher de “madura” é enaltecer a
sua experiência, a sua maturidade, mas é, também, e, principalmente, diferenciá-la das outras
mulheres mais jovens, e, até mesmo, das mulheres mais velhas, que já se encontram, de fato,
na “terceira idade”.
Py e Scharfstein (2001) explicam que o termo “meia-idade” funciona como um
marcador para uma pessoa que não está mais “inteira”, completa, ideal. No Brasil, este termo
é usado para reforçar que, mesmo com a chegada de muitos dos sintomas do envelhecimento,
essas mulheres ainda não são idosas, ainda não chegaram à velhice e podem retardá-la ao
máximo, basta que elas queiram e se esforcem. A “meia-idade” pode então funcionar como
uma etapa transitória entre a vida adulta e a velhice, porque, por um lado, quem se encontra
nessa etapa não tem mais o vigor do corpo jovem, e, por outro, ainda não tem todas as
restrições de um corpo velho, mas acumula bastante experiência de vida.
Todo esse compromisso que a sociedade tem com o “envelhecer bem” leva a um
conjunto de práticas, a uma verdadeira indústria de prescrições para medicalizar o
envelhecimento. Para as mulheres, essa indústria é ampla e oferece, a cada dia, novas
técnicas, novos milagres, oportunidades constantes de renovação corporal, enfim, dinâmicas
que prometem afastar para sempre os sintomas do envelhecimento. A juventude, transformada
em valor, não significa mais um estágio da vida e, sim, um bem que pode ser conquistado por
todos.
Como pontuado anteriormente, o discurso hegemônico implícito na sociedade
brasileira é que à mulher cabe o dever de ser bonita, magra e jovem, sendo estas
características essenciais à sua feminilidade. Portanto, de açodo com este discurso, a mulher
tem como dever buscar o que existe de disponível no mercado para retardar o envelhecimento,
desde técnicas simples, como tingir o cabelo, até àquelas mais rebuscadas, como as cirurgias
plásticas, por exemplo.
O que se tem, de fato, é a transformação da velhice em uma responsabilidade
individual e “os problemas ligados à velhice passam a ser tratados como um problema de
quem não é ativo e não está envolvido em programas de rejuvenescimento e, por isso, se
atinge a velhice no isolamento e na doença, é culpa exclusivamente dele” (DEBERT, 1999,
p.229).
Debert (1999) nomeou como “reprivatização da velhice” esse processo de
responsabilização e culpabilização individual em que o direito de escolha se transforma em
um dever, em uma obrigação de cada um. Um corpo bonito e jovem deixa de ser qualidade
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que as pessoas podem possuir ou não, e passam a ser algo que deve ser conquistado por meio
do esforço próprio de cada um.
Dessa forma, o envelhecimento passa a ser um novo mercado de consumo, o que, de
acordo com Debert (1999, p.68), “sugere, por um lado, que o corpo é pura plasticidade e que é
dever

de

todos

manterem-se

jovens”.

Dermatologistas,

cosmiatras13,

esteticistas,

nutricionistas, entre outros profissionais da área da beleza, trabalham com a ideia de
prevenção, sendo esta a estratégia mais indicada na guerra contra o envelhecimento. Na
realidade, o que é vendido é um estilo de vida saudável, que precisa começar desde a
juventude, para que esta se conserve por vários anos. Portanto, é preciso disciplinar a
alimentação, as noites de sono etc.
Hoje, uma das mais importantes pautas presentes na mídia é o estilo de vida saudável,
que promete um prolongamento da juventude. O que mais se encontra nas capas de revistas
femininas são receitas para emagrecimento, diferentes dietas, exercícios físicos para perder
medidas, cremes e cirurgias que prometem arrancar as marcas do envelhecimento. Os
programas televisivos que abordam os assuntos mencionados anteriormente, atuam com o
objetivo de “salvar” a mulher do corpo flácido, gordo, enrugado, enfim, fora dos padrões. O
recém-criado programa televisivo “Bem Estar”14, da Rede Globo, é um exemplo de como a
temática saúde/beleza/bem-estar (termos que se tornam sinônimos) permeia o cotidiano das
pessoas, tornando simbiótica a relação entre aparência física e subjetividade.

2.3 A menopausa e a medicalização do envelhecimento feminino

Muitas são as transformações físicas e orgânicas sofridas pelas mulheres no período da
“meia-idade”. Talvez o mais importante e, pode-se dizer também, o determinante para que
outras ocorram, é a chegada da menopausa. A menopausa é o último período menstrual do
ciclo reprodutivo feminino, que é verificada após a confirmação de um ano de ausência da
menstruação. Ela se inicia gradualmente, apontando alterações no ciclo menstrual, que
geralmente começam a acontecer após a mulher ter completado 40 anos de idade. Como
decorrência, acontece o que a medicina chama de climatério ou pós-menopausa, que é a fase
da vida em que ocorre a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, devido à

13

Dermatologistas que se especializam na parte estética da dermatologia.
Programa exibido de segunda a sexta-feira às 10h00 na programação da Rede Globo de Televisão – horário
com uma audiência majoritariamente feminina –, que aborda a questão dos cuidados com a saúde aliados ao
bem-estar e à beleza. O mesmo será analisado posteriormente no capítulo 5.
14
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diminuição de hormônios sexuais produzidos pelos ovários (estrogênio e progesterona)
(MOREIRA, 2011).
O termo menopausa é frequentemente associado ao termo climatério, e não raras vezes
são, apesar da diferença entre ambos, utilizados como sinônimo um do outro. Dessa maneira,
embora o nome correto deste período seja climatério ou pós-menopausa, ele é rotineiramente
chamado apenas de menopausa.
Durante o climatério – que pode durar de 6 a 13 anos –, o organismo feminino sofre
alguns sintomas que “caracterizam-se pelo aspecto vasodilatador representado pelo sintoma
de calor e pelo sinal de rubor e, a seguir, pela vasoconstrição referida como um calafrio e
notada como sudorese. Os locais do corpo que mais são acometidos são o tórax, o pescoço e a
face” (MORI; COELHO, 2004, p.180). Essa situação tende a desestabilizar a mulher,
aumentando sua ansiedade, e, muitas vezes, essa desestabilização pode causar irritação e
descontrole emocional. Outros sintomas físicos que podem aparecer são: dores de cabeça,
insônia, dores no corpo, cansaço, ressecamento vaginal (o que pode ocasionar uma
diminuição da libido)15, perda parcial da memória, aumento dos cabelos brancos e ganho de
peso.
Todos estes sintomas são considerados naturais na vida da mulher, ou seja, são
respostas do organismo às mudanças ocorridas durante o envelhecimento16. Na realidade,
estes sintomas não acometem todas as mulheres. Existem mulheres que passam pela
menopausa, mas não sentem nenhum sintoma após o seu acontecimento. No entanto, na
sociedade brasileira, o período do climatério é visto como doença, e, sendo assim, deve ser
tratado, curado, medicalizado, e os meios para o tratamento passam principalmente pela
prevenção, por meio do uso de reposição hormonal (TRH), e por diversas técnicas que
auxiliam no rejuvenescimento: alimentação equilibrada, rotina de exercícios, massagens,
frequência à consultórios médicos, etc. “O climatério e, especificamente, a menopausa
contribuem para o rebaixamento do status feminino, pois lançam a mulher na condição cruel
de consumida-consumada-descartada” (PY; SCHARFSTEIN, 2001, p.125, grifo do autor). Ou
15

A diminuição da libido e, consequentemente, do desejo sexual feminino parecer ser um dos maiores
incômodos causados pela menopausa, pois em uma sociedade de valorização da juventude manter a sexualidade
ativa é praticamente uma obrigação. Portanto, a chegada do envelhecimento acaba gerando um conflito também
neste aspecto, e, assim, ocorre também uma nova modalidade de medicalização: a medicalização sobre a
sexualidade – não só feminina, mas também a masculina (como acontece no caso do Viagra, medicamento para
impotência sexual masculina). No entanto, esta pesquisa não irá discutir a fundo a questão da sexualidade, visto
que foi praticamente impossível abordar o tema com as pesquisadas no momento da entrevista, pois, ao menor
sinal sobre o assunto, elas se fechavam.
16
O termo “natural” aqui compreende um processo pertencente à natureza, ao organismo da mulher, portanto,
um processo que age conforme a natureza biológica do organismo da mulher. Portanto, a palavra será utilizada
com este sentido quando se tratar de menopausa ou climatério.
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seja, é como se a mulher já tivesse cumprido com todas as suas “obrigações” na sociedade, e,
agora, como não pode mais exercer a maternidade, pode ser descartada.
Ao analisar a menopausa, faz-se necessário partir do pressuposto de que ela é uma
experiência que precisa ser problematizada, observando uma ligação entre biologia, cultura e
sociedade. Para tanto, é preciso lembrar que, na sociedade brasileira, a juventude é tomada
não como uma fase da vida, mas como um valor que deve ser conquistado e buscado por
todos. No intuito de atender a essa demanda, quando a TRH surgiu nos Estados Unidos e
passou a ser comercializada, “um dos seus alegados benefícios seria a manutenção da
juventude; mantinha a pele elástica, aliviando ou evitando o aparecimento de rugas”
(MOREIRA, 2011, p.17). No entanto, a questão da reposição de hormônios na menopausa
não é igual em todos os lugares do mundo. Segundo pesquisa realizada por Moreira (2011),
na Europa a maioria das mulheres passa pela menopausa sem fazer uso da reposição
hormonal, e não veem isso como um problema, aceitando sua ocorrência com a mesma
naturalidade que a tensão pré-menstrual.
A diferença apontada ocorre devido à ligação entre biologia, cultura e sociedade.
Segundo algumas autoras feministas17, não somente a menopausa, mas todos os períodos
ligados à reprodução feminina (menstruação e gravidez) têm uma vertente cultural fortemente
associada à inferioridade, devido à sua ligação com a natureza. Neste sentido, a menstruação,
a gravidez e a menopausa definem-se como construções sociais conceitualizadas com a
anuência dos discursos médicos, que entendem a prevenção à menopausa não somente como
questão de saúde, mas também como um meio de manter as “obrigações femininas” relativas
à sociedade.
Desse modo, pode-se compreender o tratamento da menopausa como uma das formas
de tecnologias de poder foucaultianas. Assim, o tratamento da menopausa deixa de ser uma
opção para se tornar uma obrigação social e moral.
Com a ideia de resistência ao envelhecimento, existe uma tentativa da sociedade em
desnaturalizar o processo de envelhecimento, tratando-o, juntamente com seus “sintomas”,
físicos psíquicos, como uma doença maligna, que deve ser combatida custe o que custar.
Trech e Rosa (2008, p.208) colocam que “o fim da vida reprodutiva é uma espécie de morte
em vida das mulheres. A prescrição de hormônios, nesta perspectiva, teria o objetivo de salválas desta espécie de condenação”.

17

Para maiores informações a respeito Cf. ORTNER, 1979; ROSALDO, 1979; SCOTT, 1995; GONÇALVES,
2007.
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De acordo com estas autoras, “hormônio e rejuvenescimento” estão associados em
uma verdadeira batalha contra o envelhecimento, e, nessa batalha, todas as mulheres foram
convocadas e precisam lutar. Imaginar-se perdendo a juventude e iniciando a velhice parece
não ser uma tarefa fácil para as mulheres, embora seja uma coisa natural na vida de qualquer
ser humano.
Quando Foucault (2003) formulou o termo biopoder talvez estivesse pressentindo
exatamente novas formas de poder sobre a vida, prevendo o avanço da medicina e a influência
dos médicos na vida dos sujeitos, ou seja, prevendo a tendência contemporânea de tudo
“medicalizar”. Certamente que a intenção desta pesquisa não é negar a importância
fundamental da medicina para a vida humana, mas apontar sua expansão desenfreada para
todas as dimensões da vida, como uma forma de controle generalizado.
Ortega (2008) argumenta que o elemento básico que estrutura a biossociabilidade é o
discurso do risco, indo ao encontro à vigilância constante do olhar censurador de si e do outro:
controle da saúde, controle do corpo e controle dos riscos. Os riscos são transformados em
transtornos, em diferença, em anormalidade dentro da sociedade, e, portanto, devem ser
combatidos por meio de práticas bioascéticas. Assim, o conceito de “medicalização” da
sociedade procura definir o controle e a dependência extrema no esforço de alcançar a saúde e
o bem-estar.
Na medicalização da vida, questões “não médicas” são transformadas em questões
médicas, ou seja, problemas de diferentes ordens são apresentados como doenças, transtornos
e distúrbios, tornando a sociedade ansiosa e dependente da medicina. Esta crescente
medicalização acaba transformando a saúde em mercadoria e, assim, segue as mesmas regras
do mercado.
Uma vez classificadas como doentes, os indivíduos tornam-se pacientes e,
consequentemente, consumidores de tratamentos, terapias e medicamentos. Dentro desse
processo biopolítico (ORTEGA, 2008), o exemplo mais clássico é o da medicalização do
envelhecimento, situação em que a menopausa acaba sendo vista como doença de deficiência
hormonal e os médicos ficam com o direito exclusivo de diagnosticá-la e tratá-la. Se a
menopausa é vista como doença, deve então ser tratada, pois, e somente assim, as
manifestações do fenômeno do envelhecimento – naturais – podem ser evitadas. Portanto, a
associação entre menopausa e envelhecimento está profundamente enraizada nos discursos
correntes na sociedade, e a prevenção e a qualidade de vida tornam-se argumentos centrais na
justificativa de sua medicalização.
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Em uma sociedade onde a saúde e a juventude passam a ser consideradas como valor e
dever social, nada mais lógico que o tratamento de sintomas como cansaço, insônia, dores no
corpo, ressecamento vaginal, diminuição da libido, calores e sudorese excessiva, dores de
cabeça, descontroles emocionais, aumento da ansiedade e irritação. Este sintomas são
considerados doentios, e afastam a mulher do dever social de ser saudável.
Segundo Moreira (2011), o aparecimento de sintomas pode fazer com que a mulher
comece a sentir uma falta de controle do seu corpo, ficando, dessa maneira, exposta aos
olhares vigilantes da sociedade. A partir desse momento, a Terapia de Reposição Hormonal
passa a ser não só legítima, tornando-se igualmente uma obrigação para a mulher.
Apesar da TRH ser vista como um remédio para a cura de todos os males da mulher,
retardando ainda mais o envelhecimento, a medicina apresenta pontos positivos e negativos
em relação a esse procedimento. De acordo com Moreira (2011), apesar de alguns mitos e
polêmicas, pode-se falar de um consenso médico relativamente aos seus benefícios, como: a
diminuição do risco de doença cardíaca, visto que o estrogênio eleva o HDL (conhecido como
“bom colesterol”); a prevenção do câncer de colo do útero; a inibição da dissolução óssea,
prevenindo o risco de osteoporose; a prevenção da incontinência urinária; o impedimento do
ressecamento vaginal, reduzindo as possibilidades de sangramento durante o ato sexual; a
preservação da libido; o aumento da camada de colágeno da pele, melhorando a elasticidade e
ajudando na prevenção das rugas; e a melhoria da qualidade de vida e da longevidade. Porém,
apesar destes benefícios, a TRH também apresenta algumas contraindicações, como: riscos de
câncer de mama; sangramentos vaginais não esclarecidos; desenvolvimento de trombose; e
doenças graves no fígado. Além disso, a reposição hormonal pode acarretar alguns efeitos
secundários – que tendem a ser minimizados na informação médica a respeito da TRH –,
como inchaço nos seios, variação de humor, retenção líquida, náuseas e manchas na pele
(sintomas reminiscentes da tensão pré-menstrual).

2.4 Recortes corporais e a eterna busca do rejuvenescimento

A imposição de um estilo de vida a partir de uma série de regras e comportamentos de
consumo indica como devem proceder as mulheres que não querem envelhecer. A ideia de
plasticidade do corpo faz com que suas imperfeições não sejam recebidas como naturais, nem
imutáveis, e o avanço das biotecnologias proporcionam a oportunidade de frear essas
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imperfeições. A velhice e o envelhecimento são, portanto, ressignificados, recodificados,
sendo esse novo corpo, plástico e mutável, associado aos projetos reflexivos da subjetividade.
Como afirmam Py e Scharfstein (2001, p.122), “falamos aqui do corpo de um ser humano
que, sofrendo o processo de afastamento e diferenciação do padrão jovem socialmente
instituído, sabendo e sentindo já não ser objeto das delícias ilusórias do culto à juventude,
recusa-se a sair de cena”.
Ao considerar toda a situação exposta, Goldenberg (2007, p.29) trabalha com a
concepção do corpo como “um importante capital no mercado de trabalho, no mercado de
casamento e no mercado sexual”, ou seja, uma riqueza desejada e buscada por todos,
independente da classe social. Assim, o corpo se torna um capital simbólico, que tem valor de
troca, traduzindo os valores que assumem a sociedade contemporânea, uma sociedade
notadamente voltada para o consumo. “O corpo visto como capital [...] precisa ser investido e
trabalhado, para ser valorizado e possuir condições de competitividade. A consciência
corporal é de tal ordem que parece impensável não investir tempo e dinheiro em tal projeto”
(NOVAES, 2010, p.58), principalmente quando o objetivo é retardar os sintomas do
envelhecimento.
Segundo Villaça (2007, p.136), “vivemos a cultura do movimento e da verdade visual.
A soma dos dois fatores parece indicar que só o que está em mutação importa”. As imagens
difundidas pela cultura, principalmente por intermédio da mídia, refletem corpos super
trabalhados, “sarados”, medicalizados, enfim, modificados, sempre lutando contra o
envelhecimento. O corpo não modificado cultural e tecnologicamente é considerado como
não sendo “natural” (proveniente de uma natureza criada pelos efeitos das transformações
técnicas). O corpo bonito é o corpo cirúrgico, esculpido, fabricado e produzido.
Para Sibília (2003), as modificações vistas como “naturais” levarão a sociedade a
atingir um ponto em que todos serão classificados como homens pós-orgânicos, isto é,
homens que superariam as limitações impostas pela sua organicidade e contemplaria a
abolição das doenças e, até mesmo, da própria morte, em uma eterna busca pela fonte eterna
da juventude. “Está implícita a dinâmica perfeição/imperfeição, buscando atender aos mais
antigos desejos do ser humano, conforme narram os mitos, os elixires e fontes de eterna
juventude” (NOVAES, 2006, p.84).
O culto que se faz ao corpo é legitimado pelo consumismo. O gosto pela mudança se
difunde com as novas funções subjetivas do consumo. Não faz parte do escopo desta pesquisa
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aprofundar a questão do consumo, mas entende-se a necessidade de se abordar o assunto,
principalmente quando o corpo é considerado como um capital.
Para Costa (2004), consumir representa uma maneira de o indivíduo se apropriar
emocionalmente dos “objetos” do mundo, que, na moral do consumo, representam uma
sensação de “status” que se pode conquistar. Neste contexto, as técnicas de renovação
corporal perdem rapidamente o seu valor, caem em desuso e são ultrapassadas por outras
técnicas mais modernas. Com isso, a reprodução da insatisfação constante nos indivíduos
garante o consumo desenfreado de técnicas do mercado da beleza e do rejuvenescimento.
O corpo é super-investido de sentido e a publicidade – ferramenta utilizada pela mídia
– adquire a função de narrar as relações com o corpo, funcionando ela mesma como objeto de
consumo, conotação e código distintivo. A sociedade focada no consumo tem a função de
regular a falta de bens materiais e/ou simbólicos, a fim de originar nos indivíduos a carência e
o privilégio, elementos básicos para a diferenciação social. A insatisfação é constitutiva do
consumismo.
Ter um corpo magro e jovem é a forma subjetiva como muitas mulheres ganham a
aprovação social, porém, esse corpo buscado nem sempre é considerado suficiente o bastante,
e a busca acaba sendo interminável. Assim, esta é a maneira que encontram para não se
tornarem excluídas da sociedade. A sociedade de consumo leva à padronização não apenas
dos produtos, mas também dos sujeitos, e o corpo-mercadoria consagra este tipo de sociedade.
O valor do sujeito está vinculado à imagem que possui, e, por isso, o corpo se torna
fundamental nesta análise. Kellner (2001, p.318) afirma que “tais imagens simbólicas na
propaganda tentam criar uma associação entre os produtos oferecidos e certas características
socialmente desejáveis e significativas, a fim de produzir a impressão de que é possível vir a
ser certo tipo de pessoa [...] comprando [determinado] produto”, ou seja, se uma mulher
pretende enaltecer sua juventude, certamente usará os produtos que estiverem ao seu alcance
e, também, consumirá todos os produtos, inclusive os simbólicos, que outras mulheres, em
especial aquelas que possuem corpos admirados dentro da sociedade, utilizam.
Goldenberg (2007) afirma que as brasileiras “imitam” mulheres de prestígio, sejam
modelos, atrizes, cantoras, apresentadoras etc., que têm o corpo magro e jovem como o seu
principal capital, ou uma de suas mais importantes riquezas. Não apenas publicidade, mas
todo o discurso existente na mídia “vende estilos de vida e identidades socialmente
desejáveis, associados a seus produtos [...], ou melhor, [...] utilizam construtos simbólicos
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com os quais o consumidor é convidado a identificar-se para tentar induzi-lo a usar o produto
anunciado [simbólico ou não]” (KELLNER, 2001, p.324).
Nessa dinâmica, e pelo fato da imagem continuar a ser a referência do “eu”, do modo
de ser, o corpo de grande parte das mulheres no Brasil é controlado, mutilado e alvo de
grandes investimentos financeiros.
De acordo com Rolnik (2006a), um mercado variado de “drogas”, sustenta e produz
essa demanda de ilusão subjetiva. A grande mídia, principalmente a imagética, é considerada
como uma destas “drogas”, em que os viciados “vivem dispostos a mitificar e consumir toda
imagem que se apresente de uma forma minimamente sedutora, na esperança de assegurar seu
reconhecimento em alguma órbita do mercado” (ROLNIK, 2006a, p.21). As mulheres
parecem sentir obrigadas a consumir algum tipo de “droga”, porque temem as linhas do tempo
em sua pele e precisam permanecer com um corpo jovem ou bem próximo a ele. “Os
indivíduos consomem, porque aprenderam a associar consumo à felicidade” (COSTA, 2004,
p.137). O consumo de um corpo jovem e magro – ou produtos para este – acontece na busca
desta felicidade, do se sentir bem para si e para o olhar dos outros.
As mulheres acreditam, em uma primeira instância, que todo esse processo de
renovação corporal é uma afirmação da autonomia em relação a seus corpos, porém, elas
parecem não se dar conta da armadilha e da ditadura em que estão aprisionadas. Nesta
constante necessidade da mudança corporal, com o objetivo de retardar o envelhecimento e
esculpir um corpo ideal, elas lançam mão de horas em academias de ginásticas, se submetem
a regimes e dietas excessivas, fazem uso de cosméticos e farmacológicos sem estarem
necessariamente doentes, e passam por intervenções estéticas, inclusive cirúrgicas, das mais
simples às mais complexas, a fim de expressarem, segundo o discurso hegemônico, a
subjetividade jovial através da imagem. Neste contexto, a rigorosa disciplina parece não
diminuir a busca determinada de várias mulheres.
Em consonância com as motivações para que se frequente as academias de ginástica,
está a decisão de se submeter a uma cirurgia plástica estética. Dessa forma, verifica-se que as
intervenções cirúrgicas estéticas estão cada vez mais presentes no cotidiano do público
feminino. Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de cirurgias
plásticas, perdendo somente para os Estados Unidos, e é considerado o número um em relação
ao aperfeiçoamento de novas técnicas e à qualificação dos cirurgiões. Em 2009, no Brasil,
foram feitas 645.464 cirurgias plásticas, desse total, 443.145 foram cirurgias estéticas (69%),
e 202.319 cirurgias reparadoras (31%), o que representa 1.788 cirurgias plásticas por dia. As
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mulheres são as que mais se submetem à cirurgia (82%), principalmente de lipoaspiração
(29%) e implante de silicone nos seios (19%)18. “Transformar o corpo está na ordem do dia”
(NOVAES,2006, p.141).
Qual é a explicação para este crescimento explosivo de cirurgias plásticas no Brasil?
De acordo com Goldenberg (2007, p.26), no Brasil “são três as principais motivações para
fazer uma plástica: atenuar os efeitos do envelhecimento, corrigir defeitos físicos e esculpir
um corpo perfeito”. Goldenberg (2007) e Novaes (2006) entrevistaram mulheres que se
submeteram às intervenções cirúrgicas estéticas. Ambas as pesquisas apontaram que entre as
motivações comumente mencionadas pelas entrevistadas, encontram-se quase sempre o
desejo do regaste de uma aparência jovem e o “desejo de se manterem fisicamente atraentes,
seja para si mesma, seja para, imaginariamente, afastar a competição de mulheres mais jovens
e/ou atraentes para seus parceiros” (NOVAES, 2006, p.149).
Portanto, a cirurgia é buscada como uma forma rápida de se manter atraente aos olhos
do outro, de se manter visível, inclusa à sociedade. Novaes (2006, p.216) pondera que
“permanecer jovem, seduzir, manter o interesse do companheiro são justificativas muitas
vezes empregadas” para decidir pela cirurgia estética. Algumas das entrevistadas alegaram o
fato de que, por meio da cirurgia plástica se sentiam mais belas e, por isso, mais femininas – o
que remete novamente à questão da dominação masculina por meio do encarceramento da
chamada “essência feminina”, naturalizada principalmente na conjunção entre beleza e
feminilidade. Para Wolf (1991, p.95), a beleza é “o último e melhor sistema de crenças que
mantém a dominação masculina intacta”. É importante ressaltar que beleza, segundo o
discurso hegemônico brasileiro, é ser primordialmente magra e jovem.
Goldenberg (2007) aponta as mudanças estruturais das condições de trabalho – com
um número maior de mulheres trabalhando e o aumento da competitividade no local de
trabalho – como um dos fatores que facilitou a acessibilidade a este tipo de cirurgia. Aponta
também a competição, ou “mercado afetivo-sexual”, extremamente desfavorável para as
mulheres acima dos 30 anos de idade. A autora coloca que as mulheres solteiras, e mesmo as
casadas, que tenham mais de 30 anos, precisam de todo um esforço contínuo e disciplinado
para poder competir igualmente com as mulheres mais jovens dentro deste mercado.
De acordo com Novaes (2006, p.225), “a cirurgia plástica é um recurso, por
excelência, das mulheres mais maduras. Acreditamos que, além do fator envelhecimento, a
18

SILVEIRA, J. Procura por cirurgia plástica cai nos EUA e sobe no Brasil em 2009. Folha Online. Equilíbrio,
04 mai. 2010. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u729918.shtml>
Acesso em 05 jul. 2011.
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autonomia financeira permite que essas mulheres decidam com maior rapidez quais as
intervenções em seus corpos que julgam mais urgentes fazer”. “É preciso que os corpos
julgados sofredores sejam exibidos na ante-salada cirurgia plástica. Depois dela, espera-se
encontrar apenas contentamento e beleza” (SANT‟ANNA, 2007, p.71).
Apesar de parecer um processo simples, a cirurgia plástica estética não deixa de ser
um procedimento cirúrgico complexo, em que a mulher expõe-se a riscos, inerentes a este tipo
de procedimento médico. Para Le Breton (2008, p.47),

a cirurgia estética é uma medicina destinada a clientes que não estão doentes, mas que
querem mudar sua aparência e modificar, dessa maneira, sua identidade, provocar uma
reviravolta em sua relação com o mundo, não se dando um tempo para se transformar,
porém, recorrendo a uma operação simbólica imediata que modifica uma característica
do corpo percebida como obstáculo à metamorfose.

O autor explica que a dor não é valorizada: “É uma lembrança irrisória da „carne‟, o
protesto de uma carne vivida como uma máquina corporal que as tecnologias contemporâneas
tornaram obsoleta” (LE BRETON, 2008, p.45). Não se pode descartar a dor quando se trata
de questões que envolvam a disciplinização do corpo. Algumas mulheres entrevistadas por
Novaes (2006, p.146) afirmaram que o sacrifício da dor vale a pena, pois “beleza é artigo de
primeira necessidade” e tudo é válido para alcançá-la. Muitas relataram que a decisão deve ser
tomada no impulso, pois uma demorada reflexão pode fazer com que se mude de ideia,
ocasionando a desistência à cirurgia. Goldenberg (2007, p.26) diz que “o que torna o Brasil
especial nessa área é o ímpeto com que as pessoas decidem mudar o corpo e a rapidez com
que a decisão é tomada”. Opiniões que coincidem com a cultura do movimento e da rápida
mudança visual citadas anteriormente.
Novaes (2006, p.226) esclarece que, segundo os cirurgiões plásticos, “se explicar
muito elas não fazem”. Por sinal, os cirurgiões detêm várias maneiras de convencer a mulher
a se submeter a uma cirurgia estética. Le Breton (2008, p.29) diz que a cirurgia do corpo se
transforma em um objeto a ser modelado “que se traduz de imediato nos catálogos que os
cirurgiões depõem nas salas de espera e que mostram aos clientes para propor uma
intervenção precisa. Neles se veem [...] o resultado após efetuada a operação”. Outro recurso
utilizado são as “simulações de resultados feitas através de fotos digitais, softwares e
programas de computador criados especificamente para que o paciente veja, simultaneamente,
quais as medidas ideais e as modificações corporais necessárias na busca de um resultado
mais harmonioso” (NOVAES, 2006, p.142, grifo do autor). Surgem, neste contexto,
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o corpo sugado pelas lipoaspirações; implantado pelos silicones; preenchido por
quantidades de gordura; cortado pelos bisturis; espetados pelas seringas com botox;
diminuído ou secado pelas dietas; apertado pelos modernos espartilhos; mutilado19 por
novas técnicas cirúrgicas; modelado pelas máquinas nas academias e clínicas de
estética; manipulado, enfim (SOUZA, 2007, p.15).

A cirurgia estética passa a ser uma das maneiras mais rápidas e “fáceis” de se fugir dos
traços estigmatizantes das marcas do envelhecimento e demais “defeitos” do corpo, pois nela
não se exige uma frequência e disciplina, como nos exercícios físicos, por exemplo. Para
Novaes (2006, p.152), o discurso da cirurgia se incorpora “no imaginário social como algo
que é feito para o bem-estar do sujeito”. Portanto, a mulher só consegue se sentir bem, jovem,
bonita e preparada para enfrentar os desafios do mundo, se estiver “trajando” um corpo
adequado. Para essas mulheres, a cirurgia acaba se transformando em um rito de passagem,
realizado na intenção de permitir a entrada no mundo eterno da juventude e da beleza.

19

Atualmente, um número cada vez mais significativo de mulheres em todo o mundo tem retirado, por
intermédio de intervenções cirúrgicas, algumas costelas, com o intuito de diminuir as medidas da cintura (Nota
da autora).
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3. CAMINHOS METODOLÓGICOS: CONHECENDO A PESQUISA DE CAMPO

No intuito de dar maior clareza à pesquisa e de obter um conhecimento empiricamente
verdadeiro, entende-se a importância de um percurso metodológico bem definido. Esta
pesquisa propõe-se a trabalhar com aspectos subjetivos que envolvem a mulher em
envelhecimento, e, para alcançar este objetivo, prezou-se pela abordagem de pesquisa
qualitativa, visto que os métodos quantitativos são mais reducionistas em relação aos
resultados pretendidos. “A pesquisa qualitativa é extremamente válida para estudos em que as
evidências de natureza qualitativa trazem um tipo de conhecimento que o dado quantitativo,
ou a informação estatística, não consegue captar em sua plenitude” (PERUZZO, 2010, p.143144). A pesquisa qualitativa tem o objetivo de compreender situações que não dependem
apenas de quantificação, de dados estatísticos. Ela emerge de uma interação entre pesquisador
e pesquisado, e enfatiza o contexto, os aspectos do ambiente e da comunidade pesquisada.
Assim, por meio desse tipo de pesquisa, é possível obter análises mais subjetivas, na
qual se procura compreender o processo do envelhecimento, de acordo com a perspectiva das
mulheres que passam por este momento. Dessa forma, acredita-se que as respostas à pergunta
inicial proposta pela pesquisa serão satisfatórias. O fato de a pesquisa ser qualitativa não
impede que, em alguns momentos, se utilize de fatores quantitativos, ora para maiores
esclarecimentos surgidos por meio da pesquisa qualitativa, ora para uma melhor visualização
dos dados.
Após todo o trabalho bibliográfico realizado, e que compôs a primeira fase desta
pesquisa, para a segunda fase percebe-se a necessidade de uma maior aproximação com
objeto de pesquisa. Para este fim, entra em cena a pesquisa empírica, mais especificamente de
um trabalho de campo, pois, concordando com Dencker e Viá (2002, p.64), “é apenas pela
experiência sensível que podemos recolher informações básicas a respeito do mundo”.
A finalidade principal de uma pesquisa de campo é a de responder as perguntas
colocadas acerca de um determinado problema, de forma a levar ao entendimento das diversas
mudanças que ocorrem na sociedade. É neste momento que o pesquisador vai a campo para se
aproximar do objeto pesquisado. De acordo com Neto (1998, p.54), “partindo da construção
teórica do objeto de estudo, o campo torna-se um palco de manifestações de
intersubjetividade e interações entre pesquisador e grupos estudados, propiciando a criação de
novos conhecimentos” (grifo do autor). O trabalho empírico ocorre no momento em que o
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pesquisador vai a campo, utilizando técnicas de coletas de dados, tais como a observação e a
entrevista, ambas utilizadas nesta pesquisa.

3.1 A definição da amostra

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a amostra de entrevistas é menor se
comparada a uma amostra de pesquisa quantitativa, que precisa de grandes números para
generalizar resultados. Estabelece-se, dessa maneira, uma amostragem não probabilística por
julgamento (LAKATOS; MARCONI, 1990).
As pesquisadas foram escolhidas em campo, de acordo com critérios que selecionaram
mulheres que poderiam dar uma contribuição representativa dentro da pesquisa, tais como:
frequência e regularidade às academias; consumo de roupas, alimentos; conversas informais e
etc. Como o foco da pesquisa se dá entre preocupações com o corpo, beleza e a chegada do
envelhecimento feminino, decidiu-se por entrevistar mulheres que frequentam, assiduamente,
academias de ginástica em Goiânia.
Para Deslandes (1998), é inadequado falar em amostragem em pesquisas qualitativas,
uma vez que o universo em questão não são os sujeitos em si, mas o que cada um desses
sujeitos tem para falar. Sendo assim, o importante é fazer a opção pelo número de entrevistas,
pois a partir do momento em que elas começarem a apresentar certas regularidades, as
entrevistas podem ser interrompidas, constituindo-se no que a autora denomina de “processo
de saturação”. Ou seja, se as respostas permanecem iguais, não é o aumento do número de
entrevistas que vai melhorar a qualidade da pesquisa. Dessa forma, não é uma grande
quantidade de entrevistas que determinará um bom trabalho qualitativo. “A confiabilidade diz
respeito ao rigor metodológico que garante que, repetidos os procedimentos, os resultados
serão os mesmos” (DUARTE, 2010, p.66).
O universo da pesquisa é composto por mulheres goianienses com a idade entre 45 e
60 anos, e que frequentam regularmente academias de ginástica. A escolha dessa faixa etária
deve-se a duas marcações: a chegada da menopausa, que se inicia geralmente após os 45 anos,
e a chegada da velhice, que acontece aos 60 anos de idade20. A faixa etária pesquisada se
encontra em uma espécie de “limbo” (MENDONÇA, 2011), pois as mulheres não podem ser
identificadas nem com as faixas etárias mais jovens, nem ainda como idosas.

20

Segundo a Lei nacional nº. 10.741/03, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, no Brasil são considerados idosos
(velhos) pessoas com idade superior ou igual a 60 anos.
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Na faixa pesquisada, as mulheres são geralmente chamadas de “mulheres maduras”,
“mulheres de meia-idade”, “coroas”, ou mulheres na “idade da loba”, assunto tratado
anteriormente. Quanto à preferência por frequentadoras regulares de academias de ginástica,
deve-se à assertiva de que algum motivo leva essas mulheres a dedicarem um tempo de suas
vidas para atividades físicas voltadas, principalmente, para a manutenção de um corpo nos
moldes dos padrões valorizados na sociedade.
A fim de observar uma possível variação nos diversos segmentos sociais, e com o
objetivo de verificar a hipótese sobre cuidados com o corpo por mulheres de camadas sociais
diferentes, foram escolhidas para as entrevistas duas academias diferentes: uma situada em
um bairro de renda mais elevada, que atende aos interesses dessa camada social, e outra
situada em um bairro periférico, que atende, prioritariamente, aos interesses das mulheres de
rendas mais baixas.
Segundo o Conselho Regional de Educação Física de Goiás e Tocantins (CREFGO/TO), existem na cidade de Goiânia 388 academias cadastradas21. As academias também
foram escolhidas por meio de amostragem por julgamento.

3.2 Conhecendo as técnicas de pesquisa

Por meio da técnica de observação simples (LAKATOS; MARCONI, 1990), foi
possível ter contato com a população pesquisada dentro das academias escolhidas. A técnica é
muito utilizada no campo da Comunicação, e consiste na observação sem que o pesquisador
se integre ao grupo, ou seja, observa-se de longe. Portanto, não houve a necessidade da
pesquisadora se matricular na academia.
Em um primeiro momento, observaram-se o comportamento, a aparência, as conversas
das frequentadoras, os hábitos de consumo nas academias, entre outros aspectos. A partir
dessa observação, escolheram-se as mulheres para as entrevistas. Durante o período de
observação, não foi informado às frequentadoras sobre a pesquisa, apenas à direção da
academia, para que as clientes continuassem com seus hábitos e rotina normais dentro da

21

O número total de academias em Goiânia inclui não só academias de ginásticas (musculação e ergometria),
inclui também academias de natação e hidroginástica, academias de artes maciais, escolas de futebol, vôlei, tênis
e basquete, estúdios de pilates, clubes que ofereçam programas ligados a exercícios físicos, e algumas academias
de alongamento e relaxamento corporal. Para maiores informações Cf. CREF-GO/TO, disponível em:
<http://www.cref14.org.br> Acesso 3 jul. 2011.
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academia. Após a escolha das entrevistadas, a pesquisa foi apresentada a elas, a fim de que
concordassem ou não em colaborar com o trabalho proposto.
Escolhidas as mulheres a participarem da entrevista e acordado a participação22,
solicitou-se a elas que indicassem o melhor local para a realização das entrevistas. Todas as
participantes escolheram o próprio ambiente da academia.
Como técnica de pesquisa, escolheu-se a entrevista, entendendo que esta seja capaz de
fornecer informações objetivas e subjetivas, e, “além disso, são feitas perguntas controladas
pela teoria e direcionadas para as hipóteses” (FLICK, 2009, p.149, grifo do autor).
Segundo Minayo (1993, p.107), a entrevista “é uma conversa a dois, feita por
iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes a um objeto de
pesquisa”. Apesar de se parecer com uma simples conversa, ela exige a elaboração de
procedimentos metodológicos específicos, e que devem ser levados em conta para obtenção
de um bom resultado. Para Duarte (2010, p.64), “o marco conceitual no qual se origina os
critérios de seleção das fontes, os aspectos de realização e o uso adequado das informações
são essenciais para dar validade e estabelecer as limitações que os resultados possuirão”.
Em geral, as questões de uma entrevista podem ser classificadas em estruturada, semiestruturada e não-estruturada, o que não impede que na mesma entrevista tenham-se reunidos
todos os tipos de questões. As questões estruturadas são mais pertinentes às pesquisas
quantitativas, e permite obter dados mais objetivos de uma população. Os outros dois tipos de
questões são pertinentes à pesquisa qualitativa, pois pressupõem uma maior participação do
pesquisador nos termos do informante (DUARTE, 2010).
Nesta pesquisa, as questões utilizadas nas entrevistas são do tipo semiestruturadas, ou
seja, conta-se com um roteiro de questões que a norteia. Porém, há a flexibilidade de se
adaptar cada questão central à pessoa pesquisada. As perguntas se dividem em duas fases: na
primeira, são realizadas perguntas objetivas e fechadas, a fim de coletar dados mais objetivos,
tais como escolaridade, renda, estado civil etc. Na segunda fase, as perguntas foram abertas e
subjetivas, aprofundando-se no problema de pesquisa.
Neste tipo de entrevista, o entrevistador deve ficar atento para direcionar, no momento
que achar oportuno, a conversa para o assunto que o interessa, fazendo perguntas adicionais
para esclarecer questões que não ficaram claras, ou ajudar a recompor o contexto da entrevista
22

As entrevistadas, após aceitarem participar da pesquisa, tiveram que assinar um Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (elaborado segundo os padrões do Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás), em que
foram explicitados os objetivos da pesquisa, a confidencialidade e a possibilidade de desistência, mesmo após a
entrevista.
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caso o informante “fuja” do tema principal ou tenha dificuldades com ele. Na entrevista
semiestruturada, cada questão é aprofundada a partir da resposta do entrevistado, “como um
funil, no qual perguntas gerais vão dando origem a específicas” (DUARTE, 2010, p.66). Para
obter um relato natural, muitas vezes não é interessante fazer uma pergunta direta, mas, sim,
fazer com que o pesquisado relembre momentos cotidianos de sua vida. Por isso, é importante
que o pesquisador provoque a memória do pesquisado. Para Selltiz (1987, p.644), “a arte do
entrevistador consiste em criar uma situação onde as respostas do informante sejam
fidedignas e válidas”, portanto, cabe ao entrevistador transmitir confiança ao entrevistado,
para que a entrevista seja satisfatória. Flick (2009, p.161-162) afirma que

[...] durante a entrevista, não se deve tentar descobrir conceitos teóricos, mas sim a
esfera de vida das pessoas. Outra sugestão de relevância semelhante é que se precisa
estar ciente de que as questões de pesquisa não são a mesma coisa que as perguntas da
entrevista, e que deve tentar usar uma linguagem cotidiana em vez de conceitos
científicos nas perguntas.

Assim, durante as entrevistas, foi utilizada uma linguagem bastante cotidiana, e as
perguntas do roteiro foram sendo feitas de maneira solta e informal, dando a impressão de
uma conversa, com o objetivo de tornar o ambiente da pesquisa o mais confortável possível
para as pesquisadas.

3.3 Documentação e registro dos dados

Quanto à documentação e ao registro dos dados, estes foram feitos por meio de
gravações e transcrições dos relatos das entrevistadas, em entrevistas que duraram, em média,
entre 15 e 20 minutos. No auxílio à documentação dos dados, fez-se o uso do diário de
campo, para anotações relativas às características do contexto da entrevista: observações
sobre aparência física, reações emocionais, gesticulações e demais itens que foram julgados
importantes. Colocaram-se também os insights iniciais ocorridos durante ou após o momento
da entrevista. Para Neto (1998, p.63), o diário de campo “é um „amigo silencioso‟. [...] Nele
diariamente podemos colocar nossas percepções, angústias, questionamentos e informações
que não são obtidas através da utilização de outras técnicas”.
No momento da análise dos dados, as informações foram classificadas a partir de
critérios determinados, estabelecendo grupos de temas em comum, com o objetivo de se
aprofundar individualmente em cada grupo de respostas. E, para uma analisar mais profunda
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dos relatos das entrevistadas, contou-se com o auxílio da Análise de Discurso, entendendo que
somente a partir do texto (neste caso o relato das entrevistadas) é que se pode ter acesso ao
discurso, e, assim, várias leituras podem ser feitas, e sentidos diferentes podem ser extraídos.
Consciente da não neutralidade da linguagem, pois a entrada no simbólico é
praticamente irremediável, não há como não interpretar, de acordo com o contexto, os
discursos relatados pelas entrevistas. Para Foucault (1996), não existe neutralidade nem no
uso dos signos mais utilizados no cotidiano. Por este motivo, a Análise de Discurso visa
compreender como os objetos simbólicos produzem sentido para o sujeito, ou seja, “não
procura o que seria o sentido verdadeiro do texto, mas o real do sentido. Coloca a
interpretação do que parece óbvio e evidente em questionamento” (ORLANDI, 2001, p.26).
Segundo Orlandi (1996a), o discurso de uma pessoa é a linguagem em interação.
Deve-se levar em consideração a relação do sujeito com o contexto, pois discurso acaba
reproduzindo não só a linguagem, mas também o próprio sujeito.
No relato das entrevistadas, pode haver uma multiplicidade de sentidos, que não seja
fechado nem exato, e pode parecer imperceptível aos olhos do pesquisador se este não estiver
atento até mesmo àquilo que não foi dito. A partir da Análise de Discurso, de acordo com
Orlandi (2001, p.34), pode-se “escutar o não-dito naquilo que é dito. [...] Mesmo o que ele
não diz significa em suas palavras”. Portanto, é necessário “ler nas entrelinhas” das falas das
pesquisadas, procurar o que há de implícito, de simbólico, buscar os significados empregados
em suas palavras e também nos silenciamentos. Conforme Duarte (2010, p.73), “o fato de o
entrevistado não saber responder já é uma resposta”. O fato de não querer responder, também
é uma resposta.
Dessa forma, nota-se que os silenciamentos exercem uma função importante dentro da
entrevista e na análise desta. A Análise de Discurso também considera elementos não-verbais
– gestos, olhares, reações emocionais, atos simbólicos etc. –, portanto, práticas discursivas.
Dessa maneira, todos os elementos apresentados foram verificados no momento das
entrevistas e anotados no diário de campo, para que fizessem parte da análise como um todo,
no momento de decodificação dessas práticas.
Ademais, alguns deslizes podem ser percebidos por meio da Análise de Discurso.
Mediante a ordem em que as perguntas são feitas, o entrevistado pode cair em contradição e
nem perceber o fato. Isto ocorre porque nem todas as opiniões que as pessoas emitem durante
as entrevistas são expressas de forma articulada ou consciente, pois elas carregam ideologias,
histórias de vidas, linguagens e contextos.
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A variável que compreende segmentos sociais diferentes estabeleceu algumas
diferenças nas respostas obtidas, justamente pelo lugar ocupado pela fala de cada entrevistada
dentro das relações de força da sociedade. O que se procura entender é se a fala de mulheres
em envelhecimento, advindas de camadas que possuem rendas mais baixas, possuem
significados diferentes, embora falem sobre o mesmo assunto que as mulheres de camadas
com renda mais alta. Orlandi (2001, p.62) chama de “formações discursivas” as formações
ideológicas que determinam o que pode e deve ser dito por cada um destes sujeitos.
Para compreender se existe relação entre os discursos das mulheres entrevistadas e o
discurso presente na mídia, as falas foram analisadas posteriormente. Os hábitos de consumo
de mídia foram levados em consideração, e, na terceira fase da pesquisa, realizou-se um
confronto entre os discursos, procurando relações entre eles. “A mídia é um grande evento
discursivo do modo de circulação da linguagem. [...] É um acontecimento de linguagem que
impõe sua forma de gerenciamento dos gestos de interpretação, sempre na distinção do que se
deve aprender como sentido unívoco (literal)” (ORLANDI, 1996b, p.96).
Dessa forma, pretende-se compreender se há consonância entre os discursos das
entrevistadas em relação à mídia, uma vez que esta medeia as interpretações dos conceitos de
beleza, juventude e velhice.

3.4 As atrizes e os cenários da pesquisa

A pesquisa foi realizada com 24 mulheres, todas matriculadas em academias de
ginástica, obedecendo à variável de diferentes camadas sociais. As mulheres foram
entrevistadas em duas academias de ginástica, entre os meses de setembro e novembro de
2011.
Fez-se uma classificação a fim de se obter uma visualização mais clara a respeito das
entrevistadas:
- 45% se encontram na faixa de idade entre 45 e 50 anos;
- 55% se encontram na faixa entre 51 e 60 anos;
- 50% pertencem à Vitality Academia;
- 50% pertencem à Academia Corpo em Forma;
- 45% são “donas de casa”, destas, 8% são aposentadas;
- 55% trabalham fora;
- 83% são casadas, destas, 8% casadas pela segunda vez;
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- 17% estão namorando;
- 60% estão passando pelo climatério (pós-menopausa).

Em relação às academias, foram escolhidas a Vitality Academia, localizada no Jardim
Pompéia, região Norte de Goiânia, e a Academia Corpo em Forma, localizada no Setor Oeste,
região central de Goiânia. As entrevistas foram realizadas nas próprias academias de
ginástica: algumas após a série de exercícios, e outras durante estes, ora na esteira, ora na
bicicleta ergométrica e durante os alongamentos iniciais ou finais, por opção das
entrevistadas.
Embora algumas entrevistas tenham sido realizadas durante os exercícios, buscou-se
propiciar um ambiente de privacidade e informalidade, para deixar as entrevistadas à vontade
e respeitando o tempo de disponibilidade delas.
Em um primeiro momento, esteve-se presente nas academias para realizar uma
observação inicial: estrutura física do ambiente, as formas de atendimento, os horários mais
frequentados pelas mulheres da faixa de idade pesquisada, os exercícios realizados por elas, o
comportamento, as roupas, as conversas etc. Foi possível também levantar informações a
partir de conversas com gerentes, professores e demais trabalhadores das academias: faixa
etária, estado civil, ocupação etc. Após o momento de observação inicial, passou-se às
entrevistas.
Os dias escolhidos para a realização das entrevistas foram: segundas e quartas-feiras
na Academia Corpo em Forma, a partir das 7h00; terças e quintas-feiras na Vitality
Academia, a partir das 6h00. No período da observação, notou-se que as mulheres da faixa de
idade pesquisada preferiam, em sua grande maioria, frequentar a academia logo no início da
manhã, pois algumas saiam direto da academia para o trabalho23, e aquelas que não
trabalhavam fora de casa tinham trabalhos domésticos para serem realizados, principalmente
o preparo do almoço, o que foi colocado pelas próprias pesquisadas. Portanto, nenhuma
entrevista foi realizada no período da tarde ou da noite24.

23

A academia Corpo em Forma dispõe para suas alunas um vestiário com três chuveiros quentes, armários com
cabide para guardar os pertences, secador de cabelos e ferro de passar roupa. Já a Vitality Academia não oferecia
vestiários, e as alunas geralmente guardavam seus pertences na recepção da academia. As alunas da Vitality iam
caminhando até a academia, enquanto as alunas da Corpo em Forma iam de carro. Talvez isto justifique o porquê
da Vitality Academia não ter vestiários, visto que suas alunas moram perto da academia.
24
Apesar de não se ter realizado entrevistas nos períodos vespertino e noturno, não se deixou de ir às academias
pesquisadas e observar as alunas destes períodos. Como o número de alunas da idade pesquisada era ínfimo
nestes horários, sendo a sua maioria composta por mulheres na faixa dos 20 a 35 anos, decidiu-se, portanto,
aplicar as entrevistas no período matutino, período em que se encontrava em maior número o público-alvo.
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No início, ao abordar as possíveis pesquisadas, algumas se sentiram receosas e
preferiram não colaborar com a pesquisa. Outras, ao contrário, acharam interessante e
decidiram participar. Entre estas últimas, algumas tomaram a decisão com o auxílio dos
professores e professoras da academia, que já tinham conhecimento da pesquisa25. Muitas
mulheres pediram para dar uma olhada nas perguntas antes do momento da entrevista, para
somente depois resolverem colaborar. E, finalmente, após aceitarem a participar da pesquisa,
iniciou-se as entrevistas.

3.5 Um cenário marcado pela diferença social

Um dos escopos desta pesquisa é verificar se mulheres em envelhecimento,
pertencentes a camadas sociais distintas, priorizam o corpo de maneiras diferentes. Para tanto,
a primeira postura adotada foi a de procurar duas academias de ginástica que atendessem
públicos de segmentos sociais diferentes. A busca pelas academias iniciou-se por meio de
uma conversa com o Conselho Regional de Educação Física de Goiás e Tocantins (CREF
GO-TO), para levantar informações sobre academias de ginástica em bairros periféricos e em
bairros mais centralizados. Após a conversa, listaram-se algumas academias, cujas quais
seriam visitadas, na tentativa de fechar os locais da pesquisa.
Logo no início, foi observado que nos bairros de renda elevada existiam muitas
academias, enquanto nos bairros periféricos não havia tantas opções. A diferença entre as
camadas sociais já se manifestava logo de início.
Cinco academias foram procuradas nos bairros de maior poder aquisitivo, entre elas as
duas maiores academias de Goiânia, que não manifestaram nenhum interesse em acolher a
pesquisa. Quanto às academias em bairros de menor poder aquisitivo, as opções eram quase
nulas, então se optou por procurar, primeiramente, uma academia localizada próxima à
universidade. Encontrada a academia, esta aceitou de imediato em acolher a pesquisa.
Enquanto que nas academias voltadas às camadas de maior poder aquisitivo a
conversa com diretores fluíam com dificuldade, nas academias voltadas às camadas de menor
poder aquisitivo, ocorreu o contrário, pois seus diretores mostraram-se muito interessados em
serem alvos de uma pesquisa acadêmica. A sensação é de que se sentiram importantes por
terem sido procurados para participarem de uma pesquisa. Entre cinco academias de camadas

25

Deve-se fazer aqui uma observação em relação aos professores: por se constituírem como pessoas de
confiança das entrevistadas, foram verdadeiros mediadores entre pesquisadas e pesquisadora.
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mais altas, duas eram voltadas especificamente para o público feminino, e foi uma destas,
após três tentativa, que aceitou sediar a pesquisa.
A motivação em procurar academias voltadas para o público feminino foi por
indicação do próprio CREF. Segundo o Conselho, nessas academias encontrar-se-ia público
majoritariamente na faixa etária pesquisada, o que realmente foi constatado ao observarem-se
as fichas das alunas matriculadas. Devido a este fato, foi acrescentada uma questão no roteiro
de entrevistas, na qual se buscava saber o porquê da escolha por uma academia só para
mulheres (como geralmente são conhecidas). A resposta foi unânime entre elas: a escolha
estava ligada ao fato de o ambiente as deixarem mais “à vontade”. Elas alegaram também não
se sentirem inseguras e nem em um ambiente onde precisam ter que competir com as
mulheres mais jovens26.
Fechou-se então com as academias: a Vitality, representando a camada de menor
poder aquisitivo; e a Corpo em Forma, representando a camada com maior poder aquisitivo.
Na Vitality Academia, no momento da primeira conversa com os responsáveis, observou-se
que naquele horário, 09h00, encontravam-se muitas mulheres na faixa etária pesquisada. Essa
percepção foi possível, porque a estrutura física do ambiente era muito pequena, não contando
com uma sala separada para os responsáveis da academia. Assim, a conversa foi realizada na
recepção, que ficava na mesma área dos aparelhos de ginástica. Os responsáveis pela
academia são parentes, sendo que um deles estava fazendo faculdade de administração, e, o
outro, formou-se em Educação Física e atuava como professor da academia, ficando no local
durante todo o período de funcionamento, das 06h00 às 22h00.
Ao ser questionado sobre a faixa etária das mulheres matriculadas na academia, o
professor afirmou que alunas de todas as idades frequentavam o local, mas as mulheres na
faixa procurada pela pesquisa só frequentavam a academia no período da manhã. O valor da
mensalidade é de cinquenta reais, o que inclui o uso dos aparelhos ergométricos (bicicletas,
esteiras e transport) e de musculação. A academia possui dois andares, sendo um para
ergometria e outro para a musculação. Nos dois andares têm vários ventiladores, e no andar da
ergometria há uma televisão de 29 polegadas, ligada sempre na Rede Globo de Televisão (isso
foi constatado em todos os momentos de visita ao local), além de revistas espalhadas pelos
aparelhos de ergometria: Boa Forma, Saúde, Quem e Veja.

26

Como a pesquisa não encontrou um número significativo de mulheres solteiras, uma hipótese é que talvez elas
fossem encontradas com maior frequência em academias mistas – que atendem o público feminino e masculino –
, isto no caso das classes com maior poder aquisitivo, visto que a academia de classe mais baixa era mista, e,
mesmo assim, o número de solteiras foi mínimo.
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No primeiro contato com a academia Corpo em Forma, notou-se uma substancial
diferença entre esta e a primeira academia visitada. A academia conta com um
estacionamento para as alunas; a entrada possui uma grande recepção, onde também se
localiza uma área para a venda de roupas de ginástica (com exposição em manequins), e um
café, com mesas e cadeiras, e uma geladeira com bebidas e sanduíches naturais, em um
ambiente aconchegante para conversas. A Corpo em Forma tem dois andares. O primeiro é
reservado para os espaços já citados e para as salas que oferecem massagens e outros tipos de
terapias corporais, e, o segundo, para os aparelhos de ginástica. Nos dois andares existe
refrigeração com ar-condicionado. A mensalidade da academia é de cento e setenta reais, e
inclui o uso dos aparelhos de ergometria e musculação, além de uma aula extra por semana –
a academia oferece aulas de jump, step, ritmos, abdominal, entre outras. Na ala dos aparelhos
ergométricos, várias revistas ficam disponíveis para o uso das alunas: Boa Forma, Caras,
Women’s Health, Veja e Isto é.
No primeiro contato com as entrevistadas, as diferenças ligadas à questões sociais
também foram observadas. O caderno de campo foi instrumento importante nesta etapa da
pesquisa. Algumas vezes fez-se necessário perguntar ao professor a idade de algumas
entrevistadas: na Vitality Academia, a pergunta era para saber se a entrevistada tinha
realmente menos de 60 anos de idade; já na Corpo em Forma, a dúvida era em saber se a
entrevistada tinha mais de 45 anos. Essas confusões ocorreram porque na academia localizada
na periferia de Goiânia, a maioria das entrevistadas aparentava ter mais de 60 anos, mas
estavam ainda na faixa dos 50. Em contrapartida, na academia localizada em bairro nobre, as
entrevistadas aparentavam ser mais jovens e, na verdade, elas se encontravam na faixa dos 50
anos. Assim, a verificação da hipótese de que mulheres de diferentes segmentos sociais
tinham prioridades distintas em relação ao corpo, começou a ficar evidente a partir do
primeiro contato visual. Coincidência ou esse fato já seria capaz de explicar alguma coisa?
Outro aspecto diferenciador entre as camadas sociais foi a maneira como as
entrevistadas nos receberam e o interesse em colaborar com a pesquisa. As entrevistadas da
Vitality Academia pareciam não fazer questão de saber detalhes sobre a pesquisa, pois logo na
primeira abordagem já se mostravam entusiasmadas e com vontade de colaborar, ao contrário
da academia Corpo em Forma, em que foi mais difícil conseguir esta aceitação. Nesta última,
era preciso explicar detalhadamente o procedimento de pesquisa, mostrar os ofícios e só então
a entrevista era concedida. Mesmo assim, algumas mulheres não aceitaram dar entrevista. Na
Vitality Academia, todas as mulheres procuradas colaboraram com a pesquisa.
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Antes de se iniciar as entrevistas (perguntas abertas), as pesquisadas receberam um
questionário com perguntas fechadas, cujo objetivo era identificar alguns critérios que
auxiliariam na classificação econômica das entrevistadas. Dessa forma, estabeleceu-se, como
recorte de classificação social, critérios para selecionar as pessoas que pertencessem às
camadas médias da sociedade.
Sobre a renda familiar da classe média no Brasil, a classificação buscada foi a da
pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (NERI, 2008), que apresenta a seguinte
divisão:
- Classe média alta (ou A/B): renda mensal a partir de R$ 4.807,00;
- Classe média (ou C): renda mensal entre R$ 1.115,00 e R$ 4.807,00;
- Classe média baixa (D): renda mensal entre R$ 768,00 e R$1.115,00;
- Classe baixa (E): renda mensal até R$ 768,00.

De acordo com esta classificação, é considerada de classe média aquelas pessoas que
possuem rendimentos mensais de 2 a 9 salários mínimos27. Entre a classe média, conhecida
também como classe C, se encontra a classe média alta, ou classe A/B, e a classe média baixa,
ou classe D. Existe outra forma de classificação social, que é medida pelo potencial de
consumo (pelo acesso a bens duráveis e suas quantidades), e que não utiliza as nomenclaturas
“média alta, média e média baixa”, utilizando apenas letras (A1, A2, B1, B2, C, D e E), tal
como pesquisa realizada pelo Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB, 2011), que
classifica a classe C como sendo a classe média no Brasil.
A escolha pelo critério de classificação da FGV ocorreu, como explica Neri (2008,
p.24), pelo fato de que nesta classificação “além de testarmos a medição da classe média a
partir da combinação de elementos como renda e acesso a bens de consumo tradicionalmente
utilizada, propomos medir a classe média a partir da capacidade de geração e manutenção da
riqueza a prazo mais longo”. Dessa maneira, é possível perceber que alguns valores que
caracterizam a classe média correspondem ao conceito de reprivatização do envelhecimento
(DEBERT, 1999), que centraliza o sucesso ou insucesso como responsabilidade individual do
sujeito. São medidas questões como: acesso a previdência privada, crédito imobiliário,
seguro-saúde etc.; e outros, como educação e inserção ocupacional, que constam em critérios
utilizados em países da Europa (Neri, 2008). Considera-se também que a classe social envolve

27

O valor do salário mínimo vigente nesta data é de R$ 510,00.
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valores, crenças, atitudes e estilos de vida que não devem ser desconsiderados no momento da
classificação.
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4. AS MULHERES PESQUISADAS E SUAS CONCEPÇÕES DE CORPO,
SUBJETIVIDADE E ENVELHECIMENTO
4.1 “Não faço mais porque não tenho condição”

Passando à análise das pesquisadas, foi realizada uma classificação para a visualização
dos dados classificatórios, pois estes auxiliam na percepção da diferença de segmentos
sociais. Dessa forma, obtiveram-se os seguintes números:

Critério

Vitality Academia

Corpo em Forma

Donas de casa

58%

34%

Trabalham fora

42%

66%

Cabeleireiras

25%

-

Recepcionistas

17%

-

Serv. Pública Federal

-

41%

Assistente Social

-

8%

Empresária

-

8%

Médica

-

8%

Pós-graduação

-

8%

Superior completo

-

66%

Superior incompleto

17%

16%

Ensino médio completo

83%

8%

Média / Média baixa

Média alta

Profissão/Ocupação

Das que trabalham fora

Nível escolaridade

Faixa de classe social

Ao fazer um comparativo entre as duas academias, verifica-se que entre as pesquisadas
as matriculadas na Vitality Academia são, em sua grande maioria, donas de casa, e possuem
nível médio de escolaridade. Daquelas que trabalham, as profissões citadas foram:
cabeleireira e recepcionista. Na academia Corpo em Forma, a maior parte das pesquisadas
trabalha fora, possui formação de nível superior e atua como servidora pública federal.
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As diferenças sociais são marcantes, a começar pelo nível de escolaridade. As
mulheres com renda mais elevada possuem formação superior, e, talvez por este motivo,
conseguiram ingressar na carreira pública. Ao contrário das outras, talvez por não terem um
bom nível de escolaridade, as mulheres com rendas mais baixas trabalham em ocupações mais
simples, que não exigem nível superior, ou simplesmente permanecem cuidando dos afazeres
doméstico.
Novaes (2006) trabalha com o conceito de “corpo de classe” para expressar as
dinâmicas ligadas às renovações corporais em decorrência da classe social. Obviamente,
mulheres que tenham melhores condições financeiras podem obter com mais facilidade os
recursos disponíveis no mercado para a busca do corpo ideal: matrículas em academias,
cirurgias estéticas, produtos cosméticos, dietas etc.

um bom exemplo disso é a grande incidência de pessoas gordas nos segmentos mais
pobres da população, para as quais o excesso de peso é representativo de saúde, força
e prosperidade. Sabe-se, também, que os alimentos que constituem a dieta dessa
população são ricos em carboidratos, e que são encontrados por um preço bem mais
acessível que os produtos light, amplamente consumidos pelos extratos mais altos da
sociedade. (NOVAES, 2006, p. 100, grifo do autor).

Com o objetivo de observar as diferenças, a primeira pergunta aberta realizada para a
análise das duas camadas sociais foi em relação aos gastos mensais com estética e beleza,
enfim, com os cuidados com o corpo28. A pergunta foi feita de forma mais ampla, sem
especificações de gasto, porque um dos objetivos era também entender o que significava esses
cuidados com o corpo para as pesquisadas. As respostas variaram em alguns aspectos. 91%
das entrevistadas afirmaram gastar com cuidados com o corpo – por menor que seja o gasto:
Ah, eu gasto! Primeiro que eu não saio sem maquiagem. Sem arrumar cabelo
eu não saio.[...] Uso antirruga também. [...] Eu sou branca, né? Tenho que
tomar banho no creme. (Nice29, 4530– Vitality Academia).
Sim. Eu gasto. [risos] Eu cuido muito da minha pele, eu tenho problema de
manchas no rosto, né? Então assim, eu gasto muito com meu rosto. Produtos
de beleza em geral, eu gasto. (Fabrícia, 59 – Vitality Academia).
[...] eu frequento um dermatologista que me acompanha; eu tenho um
nutricionista, porque a idade vai chegando e a barriga começa a crescer [...] e
28

Algumas perguntas estarão dispostas no próprio corpo do texto. Para ter acesso a todas as perguntas da
entrevista conferir Apêndice A, na página 161.
29
Todos os nomes utilizados na análise são fictícios, a fim de preservar a identidade das pesquisadas.
30
As idades das entrevistadas serão sempre inseridas após o nome, bem como a academia onde está matriculada.
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eu não gosto de barriga! Nossa, isso me mata! (Leandra, 56 – Vitality
Academia).
Gasto. Eu gasto mais com o corpo assim, no sentido assim, de manter o peso,
sabe? Massagem, academia (Larissa, 54 – Vitality Academia).
Gasto, porque a gente resseca muito a pele, né? (Margarete, 60 – Vitality
Academia).
Eu gasto muito assim com salão. Eu gosto de arrumar meu cabelo, minha
unha. Não faço mais porque não tenho condição (Madalena, 45 – Vitality
Academia).
Eu não gasto muito não, porque eu não tenho dinheiro, mas eu gosto de passar
creme, protetor solar, esse tipo de coisa. (Vilma, 58 – Vitality Academia).
Ah, esse ano eu acho que eu gastei um pouco, porque eu fiz peeling, fiz
aplicação de laser pro rosto, então esse ano eu acho que gastei muito. (Keila,
55 – Corpo em Forma).
Ah, termina sendo, né? [...] Não é nada estrondoso, não quebra meu bolso,
não atrapalha meu dia a dia por conta disso, mas a gente investe sim. (Marília,
45 – Corpo em Forma).
Se for considerar a média salarial do Brasil, eu gasto muito, porque eu
mantenho salão de beleza toda semana, eu uso produtos de estética, e pago
academia. (Sara, 45 – Corpo em Forma).
Gasto. Gasto. Realmente eu não digo que seja meu salário todo, mas eu invisto
muito em mim, na minha alimentação. Eu realmente eu sou muito atenta a isso.
(Soraia, 51 – Corpo em Forma).
Olha, eu não gasto com massagem, salão, essas coisas. Mas com meus cremes
eu gasto. Igual, tem um creme que eu uso de R$130,00 que dura três dias, mas
eu gasto porque é bom, né? (Nair, 51 – Corpo em Forma).
Algumas mulheres da Vitality Academia afirmaram que não gastam mais por não
terem condição financeira, mas, em geral, as mulheres de ambas as academias disseram gastar
com cremes e produtos para o rosto, estes ficaram em primeiro lugar, com 44%. O salão de
beleza ficou em segundo, com 22%, e com menores incidências, foram citados gastos com
maquiagem, massagem e alimentação.
Algumas diferenças foram encontradas entre as respostas. As entrevistadas de classe
média e média baixa deram respostas mais diretas, enquanto que as de classe média alta
justificavam mais os seus gastos ao responder, fazendo questão de explicar o porquê de cada
gasto. Outro aspecto observado está relacionado aos tipos de gastos. Enquanto as mulheres de
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camada social inferior referiam-se, na maioria das vezes, a gastos com salão de beleza e
cremes para o rosto e corpo, as mulheres de camada social superior referiam-se a tratamentos
estéticos, massagens e cremes importados. É como se um grupo gastasse mais com
tratamentos superficiais, enquanto outro, com tratamentos mais profundos.
A academia foi apontada por 18,5% das mulheres como sendo um gasto estético, mas
esta questão será discutida em um próximo item. Como a maior parte das pesquisadas citou o
uso de cremes e produtos para o rosto, a próxima pergunta realizada foi sobre a marca dos
cosméticos que elas utilizavam, com o objetivo de levantar diferenças entre os dois grupos.
Com as mulheres da Corpo em Forma, os produtos importados tiveram maior incidência
(48%), enquanto as mulheres da Vitality citaram mais os produtos nacionais (66%). Entre as
marcas importadas, a mais lembrada foi a La Roche (30%), e entre as nacionais, a Natura
(42%), sendo esta lembrada por mulheres das duas academias 31. O preço médio de um creme
anti-idade (o produto mais citado) da La Roche varia de R$150,00 a R$200,00, uma
embalagem com 40 gramas; já o produto equivalente da Natura custa uma média de R$45,00,
a embalagem com 50 gramas. Percebe-se que o referido produto importado equivale a média
de 37% do salário mínimo brasileiro e, o nacional, representa 9%, porcentagens alta se
comparadas aos gastos com alimentação, saúde e educação, por exemplo. Dessa forma, é
compreensível a incidência maior dos produtos nacionais entre as entrevistadas de menor
poder aquisitivo.
Para continuar a medir a diferença entre um segmento social e outro, foi perguntado se
alguma entrevistada já havia passado por cirurgia plástica. Entre as pesquisadas da Vitality
Academia, 16% já realizaram cirurgia plástica; entre as pesquisadas da Corpo em Forma, esse
número subiu para 58% e destas, 16% já realizaram mais de uma cirurgia. Ao serem
questionadas sobre a vontade de passar por uma cirurgia plástica, 66% das mulheres de classe
baixa afirmaram que sim, 25% disseram não saber, e apenas 8% afirmaram que não fariam.
Das entrevistadas que afirmaram ter vontade, 37,5% disseram não ter feito ainda por não ter
condições financeiras, como é o caso de Eliete:

31

Outras marcas importadas lembradas foram: Vichy, Mary Kay e Loreal, com 15% de incidência cada; Roc,
Olay e TendSkin, com 7%; das marcas nacionais, além da Natura, foram citadas: Boticário e Avon, com 26% de
incidência; e Racco, com apenas 5%. As citações da marca Avon sempre vinham com alguma justificativa, como
esta de Beatriz (Corpo em Forma): “Tem a Avon também, né? Não vamos desprezar a Avon”. Uma pesquisa
mais aprofundada poderia mostrar se a marca Avon teria uma identificação com determinada classe social para
as respostas em relação a ela terem sido todas justificadas. Cremes manipulados por dermatologistas também
foram citados, com uma incidência de 17,5%.
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No momento? É caro, né? Mas tenho vontade. A minha filha vai me presentear
[risos]. (Eliete, 48 – Vitality Academia).
Ou de Madalena, que afirmou ter coragem, no entanto, a falta de dinheiro a impedia:

[Tem vontade de fazer, Madalena?] Oh, tenho demais! [E o que te impede?]
Dinheiro! Coragem eu tenho, só não tenho é dinheiro (Madalena, 45 – Vitality
Academia).
Entre as mulheres que ficaram indecisas, a falta de coragem foi o fator mais citado,
como no caso de Leandra:

[...] Eu tenho medo! Assim... às vezes eu tenho vontade, sabe? Mas quando eu
penso, eu falo não... arrisco não![risos] (Leandra, 56 – Vitality Academia).
Quanto às respostas das entrevistadas da Corpo em Forma, 58% disseram ter vontade
de fazer, 33% não têm certeza e 8% não fariam. O que muda no discurso das entrevistadas das
duas academias é a justificativa do por que não fazer a cirurgia. Na Vitality, das mulheres que
gostariam de fazer, 43% alegaram ainda não ter feito porque estão deixando para um
momento mais oportuno, ou seja, quando estiverem mais velhas, pois, segundo elas, estarão
precisando mais:

Ah, mais pra frente creio que sim. [...] Talvez pálpebra, né? Porque com a
idade a pálpebra vai ficando caída (Luana, 45 – Corpo em Forma).
Hoje eu tenho [vontade][...] na pálpebra. [E o que te impede?] Acho que
ainda dá pra esperar mais um pouquinho [risos] (Sara, 45 – Corpo em Forma).
Tenho vontade de fazer no rosto, mais futuramente. [...] [o que faria no rosto?]
no rosto?É lifting, né? Porque vai tudo caindo, viu minha filha? [risos]
(Soraia, 51 – Corpo em Forma).

Demais questões referentes à cirurgia plástica serão detalhadas com outro enfoque
mais adiante. Nota-se que a maioria das pesquisadas com maior poder aquisitivo já realizaram
a cirurgia pelo menos uma vez, enquanto que entre as de menor poder aquisitivo, apenas uma
minoria já realizou. Assim também acontece sobre a pretensão em fazer a cirurgia plástica,
pois o motivo que impede a maioria das pesquisadas de camadas mais baixas é a questão
financeira. Elas consideram isto um investimento muito alto. Por outro lado, a realização da
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cirurgia plástica não é problema para as pesquisadas de camadas mais altas, que estão apenas
aguardando um melhor momento para fazer a cirurgia.
O fato de a questão financeira ser indicada ainda como o maior empecilho para a
realização das cirurgias está, provavelmente, com seus dias contados. Atualmente, existem
várias formas de se pagar uma cirurgia plástica. Algumas clínicas financiam as cirurgias.
Ademais, cresce, na indústria da beleza, empresas especializadas em financiamento de
cirurgias plásticas, parcelando o pagamento de 36 a 60 meses. Assim como essas empresas,
bancos e financeiras também oferecem linhas de crédito especialmente para quem quer fazer a
cirurgia estética. Além disso, desde 2009, o Banco Central, pela lei nº. 11.795, autorizou o
financiamento de cirurgias plásticas por meio de consórcios: a pessoa pode usar o crédito para
realizar o desejo de fazer a cirurgia32.
Não é ao acaso que os gastos com a beleza representem de 20 a 30% do salário das
mulheres no Brasil, e a indústria da beleza projeta um aumento desses gastos. gde 13%
comparado ao ano anterior33. Dos R$ 43,4 bilhões que os brasileiros gastaram comprando
produtos de beleza e cuidados pessoais em 2010, R$ 19,8 bilhões (45,6% do total) foram
desembolsados pela classe C ou classe média34, o que demonstra uma mudança de prioridades
no orçamento das famílias dessas famílias. Nota-se este fato nesta pesquisa: gastos com
produtos para o corpo e o número expressivo de mulheres da classe C ou classe média que já
fizeram cirurgia plástica mediante financiamento, como elas afirmaram.

4.2 Do espelho de casa ao espelho da mídia

Com o objetivo de perceber se existe um referencial de beleza para as entrevistadas, e
se esse referencial promove uma busca, um desejo de se igualar a algum padrão ou modelo de
corpo, foram propostas algumas perguntas.
Na primeira, solicitou-se a elas que apontassem uma mulher famosa e bonita,
salientando que citassem a primeira que viesse à cabeça. Após esta pergunta, a próxima era
32

NICACIO, A. A cirurgia dos consórcios. Isto é Dinheiro: Investidores. Rio de Janeiro, 19 fev. 2009.
Disponível em: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/285_A+CIRURGIA+DOS+CONSORCIOS> Acesso
em 15 ago. 2011.
33
FRANCHINI, B. Indústria da beleza projeta faturamento de R$ 31 bi para 2011. Na prática: jornal
laboratorial do IESB. Brasília, 31 mai. 2011. Disponível em:
<http://www.iesb.br/moduloonline/napratica/?fuseaction=fbx.Materia&CodMateria=6683> Acesso em 10 ago.
2011.
34
LAN, J. Classe C: gastos com beleza superam os da população mais rica. MKT mais.com.25 jan. 2011.
Disponível em: <http://www.mktmais.com/2011/01/classe-c-gastos-com-beleza-superam-os.html> Acesso em
14 ago. 2011.
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em relação à sua própria aparência: o que elas viam quando se olhavam no espelho, e se
estavam satisfeitas com aquela visão.
Em resposta à primeira pergunta, o nome de várias atrizes, apresentadoras e modelos
foram citados, sendo a atriz Christiane Torloni a mais lembrada, com 25%. Em segundo lugar
ficou a apresentadora Ana Hickmann, com 12,5%, e, em terceiro lugar, houve um empate
entre as atrizes Marília Pêra, Maitê Proença e a modelo Gisele Bündchen, com 8% de
incidência cada. Também foram lembradas, com 4% cada, as atrizes Ângela Vieira, Glória
Pires, Renata Sorrah, Beth Lago, Suzana Vieira, Vera Fischer, Regina Duarte, Débora Bloch,
Cláudia Raia, Guilhermina Guinle, Cléo Pires, Ana Paula Arósio, Angelina Jolie e Sharon
Stone, além das apresentadoras Xuxa e Angélica.
A partir das respostas, iniciou-se a análise em relação às referências de beleza. A atriz
mais citada, Christiane Torloni, está atuando na telenovela das 21h00 da Rede Globo, Fina
Estampa. A atriz Marília Pêra atua na telenovela das 19h00, também da Rede Globo, Aquele
Beijo. A atriz Maitê Proença, no momento da entrevista, havia acabado de atuar na telenovela
das 21h00, Insensato Coração, da Rede Globo. Ao averiguar as atrizes citadas com menor
incidência, tem-se que Ângela Vieira e Glória Pires também atuaram na telenovela Insensato
Coração; Renata Sorrah atua em Fina Estampa; Beth Lago atua em uma telenovela da
Record, Vidas em Jogo, que vai ao ar ás 22h00; Suzana Vieira atuou em 2011 na série Lara
com Z, da Rede Globo, às 23h00, e está em uma reprise da telenovela Mulheres de Areia,
veiculada às 15h00; Vera Fischer fez uma participação especial na telenovela Insensato
Coração e estava atuando em reprise na telenovela O Clone, um pouco antes do início do
período de entrevistas; Regina Duarte, no período das entrevistas, esteve na telenovela das
23h00 da Rede Globo, O Astro; Débora Bloch atuou em 2011 na telenovela das 18h00,
Cordel Encantado, também da Rede Globo; as atrizes Cláudia Raia e Guilhermina Guinle
atuaram em 2011 na telenovela Ti ti ti, da Rede Globo, às 19h00; e, finalmente, Cléo Pires,
que atuou em 2011 na telenovela da Rede Globo, Araguaia. Diante desses dados, percebe-se
que todas as atrizes citadas estiveram presentes na mídia durante o ano de 2011 – umas no
período da entrevista, e outras em períodos anteriores, mas que, nem por isso, deixaram de ser
lembradas pelas pesquisadas.
É importante ressaltar a referência feita a três apresentadoras: a segunda mais citada,
Ana Hickmann, apresenta o programa Tudo é possível, nas tardes de domingo, pela Record;
Xuxa e Angélica apresentam, respectivamente, os programas TV Xuxa e Estrelas, que vão ao
ar aos sábados à tarde, pela Rede Globo.
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A modelo Gisele Bündchen não atua diretamente em nenhuma telenovela ou programa
de televisão, mas tem uma presença marcante na mídia: estampa diversas capas de revistas e
atua em várias campanhas publicitárias. Em 2011, Gisele esteve presente na publicidade
brasileira por meio das campanhas massivas da Hope (lingerie), Sky (TV por assinatura),
Grendene (sandálias femininas), Vivara (jóias) e Pantene (shampoo). Entre as atrizes citadas,
Ana Paula Arósio não esteve em telenovelas no ano de 2011, mas esteve bastante presente na
mídia, principalmente nos programas que se dedicam a mostrar a vida dos artistas “fora dos
bastidores”; a atriz Angelina Jolie, cujo último filme foi O Turista, está sempre presente na
mídia, conhecida principalmente como modelo de beleza; e, por fim, Sharon Stone, que atuou
no filme A conspiração Burma, em 2011, foi um símbolo de beleza na década de 1990.
Verificou-se que das citações, 73% fazem referência às atrizes, 14% às apresentadoras
e 5% às modelos. Esse fato aponta para um hábito inicial de consumo de mídia por parte das
entrevistadas35. Entre as apresentadoras, 9% delas trabalharam como modelo antes de se
tornarem apresentadoras de televisão, como nos casos de Xuxa e Ana Hickmann. Outras
modelos brasileiras também se tornaram apresentadoras e atrizes, e, assim como Bündchen,
têm uma grande aparição na mídia, demonstrando que elas se tornam também alvo de
imitação – corpo, postura, roupas, maquiagem etc. – por mulheres de diferentes camadas
sociais.
Segundo Mauss (1974, p.215), essa vontade de agir e ser como as celebridades se
torna uma

imitação prestigiosa [...] [onde a pessoa] imita atos que obtiveram êxito e que ela viu
serem bem sucedidos em pessoas em quem confia e que têm autoridade sobre ela. [...]
O indivíduo toma emprestado a série de movimentos de que ele se compõe do ato
executado à sua frente ou com ele pelos outros.

Segundo o autor, desde os primórdios da humanidade as pessoas imitam quem se
sobressai na sociedade, pois é exatamente “nesta noção de prestígio da pessoa que torna o ato
[da imitação] ordenado, autorizado e provado” (MAUSS, 1974, p.215). Dessa forma, as
atrizes, apresentadoras e modelos se tornam referências de prestígio, de pessoas bemsucedidas, ou seja, modelos a serem seguidos. Essa imitação é feita principalmente pelos
corpos, pois estes se tornam um padrão que propõe um corpo ideal: o corpo perfeito, livre de
rugas, marcas e gorduras, e que deve ser buscado e alcançado por todas as mulheres.
35

Esta questão e aos hábitos de mídia serão retomados no próximo capítulo, quando da discussão das incidências
midiáticas nas respostas das pesquisadas.
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Ao justificarem a escolha das mulheres que consideram “bonitas”, as entrevistadas
citaram vários atributos, dentre eles os que mais se repetiram foram: estar “inteira” pela idade;
ter o corpo bonito; ter o rosto bonito e jovem; ser bem cuidada; ser esbelta e elegante.
Nenhum atributo específico do corpo, como seios, barriga, ou bumbum foram citados, mas
apenas o corpo em seu “conjunto da obra”, sendo sempre reafirmada a questão de ser um
corpo magro, jovem e esbelto. O cabelo também foi bastante lembrado, mas como sinônimo
de cabelos bem cuidados, bem cortados, bem pintados, não apresentando nenhuma
preferência por cor de cabelo.
O fato de as entrevistadas citarem a qualidade de “estar inteira pela idade”, não
aconteceu por acaso. Mais de 70% das celebridades lembradas estão acima dos 45 anos de
idade, e são atrizes ou apresentadoras consideradas bem-sucedidas, estética ou
profissionalmente.

Eu admiro muito assim as mulheres mais velhas, né? Assim como elas se
cuidam, né? A Suzana Vieira, por exemplo. É uma mulher de 60... 67 anos, e é
uma mulher que tem um corpo, né!? Muito bem cuidado e, assim, elas servem
de muito exemplo pra gente, né? [...] Essas artistas, elas dão muito exemplo
de que se se cuidar a mulher se mantém uma mulher saudável, bonita, né? E é
o que a gente quer. (Fabrícia, 59– Vitality Academia).
Nossa, tem várias. A Vera Fischer, por exemplo, é uma mulher que já tem uma
idade avançada, mas que ela tá bem bonita de corpo, assim, bem conservada.
[...]A Beth Lago também acho bonita. É uma pessoa que já tem uma certa
idade, mas que você vê consegue manter a forma, né? (Lorena, 45 – Vitality
Academia)
A Cristiane Torloni. [Por quê?] Ah, ela é uma pessoa com mais de 50... e tá
belíssima! Mantém um físico, né? (Sara, 44 – Corpo em Forma)
Acho a Marilia Pêra. Pra mim ela tá no auge da idade, e ela tá super bem. [...]
Ela é bem cuidada. [...] Ela tá conservada sem, sem tá deformada, né?
(Viviane, 52 – Corpo em Forma).
Também não é ao acaso que as pesquisadas citaram mulheres na mesma faixa etária
em que se encontram. As imagens midiáticas acabam se tornando uma espécie de “espelho a
ser alcançado”, em que as mulheres fazem todo um esforço individual para alcançarem aquela
imagem que enxergam no espelho da mídia. Sodré (2002, p.23), em sua construção sobre a
mídia, coloca que “o espelho midiático não é simples cópia ou reflexo, pois implica uma nova
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forma de vida”, e é exatamente essa nova forma de vida que começa a se tornar prioridade na
vida dessas mulheres.
Assim, infere-se que talvez por isso as pesquisadas dão preferência às dietas ou aos
exercícios que muitas atrizes fizeram e deram certo. Explica-se, desse modo, que as
celebridades ocupam as capas de revistas dando depoimentos de atitudes que tomaram e que
as levaram a alcançar o corpo perfeito, porque têm crédito perante mulheres que querem ser
como elas.
As pesquisadas falaram que as celebridades citadas “servem de exemplo pra gente”.
Nota-se que a imitação realmente acontece e que as celebridades apontadas estão
configuradas dentro de um padrão de beleza que deve ser seguido por todas, e que todo esse
trabalho promove uma criação de uma nova forma ou estilo de vida, em que a
responsabilidade por alcançar o modelo com êxito é de ordem individual, remetendo
novamente à ideia de reprivatização do envelhecimento (DEBERT, 1999). Dessa forma, um
sentimento de culpa – no caso de falha ou omissão – é gerado pelas mulheres que
negligenciam essa busca pelo corpo perfeito.
Quando questionadas sobre o que veem quando se olham no espelho, cerca de 33%
das entrevistadas disseram não estar satisfeitas. As maiores queixas foram em relação às
rugas, mas o sobrepeso36 também apareceu:
Ai, eu me acho gorda! (Eva, 58 – Vitality Academia).
Por esses dias parece que eu tô gorda! [risos] Tô horrível! (Nice, 44 – Vitality
Academia).
Vejo que eu tô velha, né? [risos]. (Margarete, 60 – Vitality Academia).
Ah, eu vejo já uma mulher madura, com algumas rugas, com vontade assim de
melhorar a aparência. (Keila, 55 – Corpo em Forma).
Vejo mais velha do que eu imaginava [risos]. (Marília, 45 – Corpo em Forma).
Hoje eu vejo que eu tô envelhecendo, meu cabelo já não é mais o que foi, já é
mais ralo. E, se eu não vier pra academia, o bicho vai pegar [risos]. Vai
murchar, a celulite vai tomar conta! É... a idade é terrível, viu? (Vera, 45 –
Corpo em Forma).

36

Apesar de algumas entrevistadas dizerem que se achavam gordas – não apenas nesta pergunta, mas durante
todo o processo de entrevista –, não havia nenhuma delas com um sobrepeso visível. Na realidade, todas as
entrevistadas apresentavam um corpo muito próximo aos corpos que elas mesmas descreveram como bonitos e
ideais.
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Eu acho mais ou menos. Evito de ficar olhando demais. (Viviane, 52 – Corpo
em Forma).
Eu vejo que eu tô envelhecendo, né? [risos] [...] Tem dia que eu nem gosto de
olhar (Nair, 51 – Corpo em Forma).
Algumas mulheres, cerca de 25%, ficaram indecisas, afirmando depender do dia em
que se olha no espelho:
Tem dia que eu sinto muito bem, tem dia que eu sinto horrorosa! Quando eu
me sinto horrorosa, eu já dou um jeitinho de melhorar. Vou no salão, vou lá,
faço um amaciamento no cabelo, uma escovinha, sabe? Tem dias que eu me
descuido muito, né? (Mariana, 59 – Vitality Academia).
Ixi! [...] aí depende do dia que você acorda [risos]. Num dia você se acha bem,
no outro dia você não se acha tão bem, e assim vai... (Lorena, 45 – Vitality
Academia).
Em torno de 15% das entrevistadas afirmaram que se sentem bem em relação à idade
que tem, no entanto, enfatizaram mais as qualidades abstratas do que as físicas:
Espiritualmente eu tô mais nova do que eu vejo no espelho. (Marília, 45 –
Corpo em Forma).
Uma mulher experiente, madura, bem resolvida, que gosta do que vê. Estou
bem comigo mesma. (Sara, 45 – Corpo em Forma).
Que eu tô de bem com a vida. E que eu espero possa viver até uns 100 anos.
Eu gosto de mim. (Soraia, 51 – Corpo em Forma).
As demais pesquisadas, cerca de 25%, afirmaram estar satisfeitas quando se olham no
espelho, porém, todas elas justificaram essa satisfação como consequência dos cuidados que
mantêm para alcançar esse resultado:

Ah, eu me vejo [...] eu me vejo, devido eu me cuidar, eu me vejo muito bem. Eu
me cuido realmente. Eu fico satisfeita. (Fabrícia, 59 – Vitality Academia).
Eu gosto do que eu vejo [risos] [...]. Eu me cuido, né? (Larissa, 54 – Vitality
Academia).
Eu vejo que eu estou até em forma, conforme minha idade. Muita gente tá
envelhecendo sem se cuidar. (Irene, 59 – Corpo em Forma).
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Ah, uma pessoa normal. Nem uma beldade, nem...[risos] na média, normal.
Assim, não tem jeito de mudar tudo, então, dentro da sua realidade você tem
que fazer o melhor. (Luana, 45 – Corpo em Forma).
Os cuidados se tornaram uma dependência, uma espécie de “causa e efeito”. Com eles
vem o merecimento, depois de tanto dedicação, disciplina e submissão às regras. Neste
sentido, a mulher que se insere nesse processo se sente no direito de se sentir bem em um ato
que parece simples, como o de se olhar no espelho. Entretanto, o que parece simples, na
realidade não é. Esta questão, tão incomoda para as pesquisadas, pode revelar uma nova
forma de opressão. Mary Del Priore, em entrevista à revista Isto É, afirmou: “o espelho é a
nova submissão feminina”37. Para ela, a ditadura da beleza e da perfeição física empurrou a
mulher não para a busca de uma identidade, mas de uma identificação – de uma imitação
prestigiosa. “O corpo se tornou fonte inesgotável de ansiedade e frustração. [...] Nos
preocupamos mais [...] em salvar nossos corpos da rejeição social. Nosso tormento não é o
fogo do inferno, mas a balança e o espelho”, diz.
Apesar das respostas variarem em relação ao “olhar-se no espelho”, o número de
mulheres insatisfeitas acabou sendo maior. Talvez por isso, seja expressiva a quantidade de
entrevistadas que desejaria mudar ou que já mudou algo no corpo, por meio de técnicas de
modificação corporal rápida, como a cirurgia plástica estética.
Ao serem questionadas sobre a mudança do corpo e a insatisfação com a própria
imagem, 62,5% das entrevistadas afirmaram que têm vontade de realizar pelo menos uma
cirurgia estética, e, 37,5% afirmaram ter passado por alguma cirurgia desse tipo. Entre as
entrevistadas que se submeteram a algum tipo de cirurgia estética, 44% fizeram a
abdominoplastia38, 33% mamoplastia39, e, empatando, 11% fizeram a lipoescultura40 e a
blefaroplastia41.

37

JORDÃO, C. O espelho é a nova submissão feminina. Isto é independente. Isto é Entrevista. Rio de Janeiro
05 mar. 2010. Disponível em:
<http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/54698_O+ESPELHO+E+A+NOVA+SUBMISSAO+FEM
ININA+> Acesso em 13 out. 2011.
38
A Abdominoplastia é uma cirurgia que retira a pele debaixo do umbigo e “estica” a pele remanescente.
Diferente da lipoaspiração, que retira apenas gordura, a abdominoplastia retira a pele e a gordura que está junto à
pele retirada. Cf. COLANERI, A. Cirurgia do abdômen (abdominoplastia ou dermolipectomia). Cirurgia
Estética. Cirurgia Plástica, 2011. Disponível em: <http://www.cirurgiaestetica.com.br/cirurgia/abdominoplastiadermolipectomia-abdominal.asp> Acesso em 01 set. 2011a.
39
A Mamoplastia tem como objetivo suspender a mama e retirar o excesso de pele e tecidos mamários
excedentes. É indicada para a suspensão de seios “caídos”. Há também a mamoplastia de aumento, popularmente
conhecida como implante de silicone nos seios. Cf. COLANERI, A. Mamoplastia de aumento (Prótese de
aumento).
Cirurgia
Estética.
Cirurgia
Plástica,
2011.
Disponível
em:
<http://www.protesemama.com.br/cirurgia/protese-de-mama-mamoplastia-aumento.asp> Acesso em 01 set.
2011b.
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Das cirurgias plásticas citadas como vontade, 26% fariam no rosto, sendo 13% lifting
42

facial e 13% blefaroplastia; 20% fariam a abdominoplastia; e 13%, a mamoplastia. Nota-se
que as mulheres dão preferência à região da barriga e dos seios quando mais novas, e, quando
mais velhas, dão preferência ao rosto, porém, mantendo a preocupação com a barriga. As
justificativas para tal preferência estão nas respostas das próprias entrevistadas, pois
afirmaram que “com a idade as pálpebras vão ficando caída” ou “tudo no rosto vai caindo”.
Portanto, as respostas demonstram a preocupação central com o rosto, com a chegada das
marcas do envelhecimento, pois as mulheres passam a ser estigmatizadas, o que é o indício de
alguém que está perdendo os atributos do corpo ideal, magro e jovem, e que passa a ser
apontado como um fracasso individual.
O fato de não se ter na mídia muitas mulheres que aparentam rugas ou marcas de
expressão, faz como que haja entre sociedade e mídia uma identificação – espelho midiático.
A responsabilização e a reprivatização do envelhecimento traduzem o “como envelhecer
bem”.
O cuidado com o rosto lidera o ranking de dicas e conselhos para alcançar uma beleza
ideal. Retirar as marcas físicas do tempo parece ter se tornado a ordem do dia. Verificou-se
que muitas entrevistadas, quando questionadas sobre cirurgia plástica, entendiam esta como
intervenções na barriga, bumbum e seios. As cirurgias realizadas no rosto não eram
percebidas por elas como cirurgia plástica, mas, sim, como tratamentos estéticos faciais,
simples, rotineiros, básicos e necessários.
Das entrevistadas que disseram ter realizado cirurgia no rosto ou que manifestaram
desejo em fazê-la, responderam somente quando a pesquisadora questionou sobre a cirurgia
específica realizada na face. Muitas disseram que nunca tinham realizado cirurgia plástica,
apenas um lifting ou um levantamento de pálpebras (blefaroplastia). Porém, estas duas são
também cirurgias plásticas. Talvez no imaginário dessas mulheres as cirurgias plásticas
faciais são tão necessárias que nem devem ser pensadas como cirurgias complexas, e, sim,
como um tratamento, como muitas gostam de afirma, para a retirada de marcas tão
40

A Lipoescultura é uma cirurgia para redução do volume de gordura em áreas localizadas, remodelando outras
áreas. Ou seja, a gordura que é retirada de uma área é usada para enxertar outras áreas (glúteos, sulcos da face,
etc.) Cf. COLANERI, A. Lipoescultura. Cirurgia Estética. Cirurgia Plástica, 2011. Disponível em:
<http://www.cirurgiaestetica.com.br/cirurgia/lipoescultura.asp> Acesso em 01 set. 2011c.
41
A Blefaroplastia é conhecida como cirurgia das pálpebras. Ela retira o excesso de pele e reduz as bolsas de
gordura, tornando as pálpebras mais planas e lisas. Cf. COLANERI, A. Cirurgia das pálpebras (blefaroplastia).
Cirurgia
Estética.
Cirurgia
Plástica,
2011.
Disponível
em:
<http://www.cirurgiaestetica.com.br/cirurgia/blefaroplastia-plastica-palpebras.asp> Acesso em 01 set. 2011d.
42
O lifting facial retira o excesso de pele existente por decorrência das rugas e marcas de expressão. Cf.
COLANERI, A. Lifting frontal. Cirurgia Estética. Cirurgia Plástica, 2011. Disponível em:
<http://www.cirurgiaestetica.com.br/cirurgia/lifting-frontal.asp> Acesso em 01 set. 2011e.
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indesejadas e que chegam naturalmente com o passar do tempo, como as rugas, pálpebras
caídas e marcas de expressão.
Outro procedimento estético bastante citado pelas pesquisadas, principalmente as de
classes mais altas, foi o peeling43facial. Este não é uma cirurgia plástica, mas um
procedimento estético. Notou-se que o lifting, o peeling, a blefaroplastia e os tratamentos de
preenchimento facial são percebidos apenas como tratamentos estéticos. Portanto, são
encarados como simples. Talvez este seja o motivo que leva à crença de que ao fazer um
lifting elas não estejam fazendo uma cirurgia, apesar de serem necessários exames, anestesia,
cortes, cicatrização e repouso, todo o procedimento que caracteriza uma cirurgia.
Uma pesquisada comentou, assim que o gravador foi desligado, que decidiu em menos
de uma hora fazer o levantamento de pálpebras, após uma consulta com sua dermatologista.
Esta disse que a entrevistada estava com uma aparência muito envelhecida e que esse era um
procedimento simples e rápido, e a faria rejuvenescer muitos anos. Ela contou que no outro
dia já estava em consulta com um cirurgião para marcar o tratamento (assim nomeou a
cirurgia). Comentou ainda que se fosse para fazer uma cirurgia plástica, não agiria dessa
forma, mas como era somente um “procedimento” estético facial, a decisão se tornou fácil.
Ressalta-se que a entrevistada em questão, ao ser questionada se já havia feito alguma cirurgia
plástica, respondeu negativamente.
Assim, verifica-se que a cirurgia é vista como algo simples e que não contém riscos
em relação à saúde e riscos financeiros. Entretanto, o lifting facial, como qualquer outra
cirurgia, por mais simples que pareça, envolve riscos elevados, podendo deixar sequelas
irreversíveis (inclusive novas marcas físicas) ou levar à morte.
As cirurgias plásticas buscadas para a retirada de marcas do tempo podem deixar
outras marcas, as cicatrizes. Nenhuma das pesquisadas afirmou ter problemas com as
cicatrizes deixadas pela cirurgia. Todas que realizaram cirurgias nos rostos, por exemplo,
fizeram questão de mostrar as cicatrizes, e ainda diziam: “nem dá pra ver. É super pequena”.
As cicatrizes são preferíveis, incomodam menos que as rugas, marcas de expressão e
gorduras. Ou seja, são marcas aceitáveis pela sociedade.

43

O peeling é um procedimento estético que raspa a pele, por meio de ácidos, lixamentos ou laser, visando à sua
renovação e deixando o rosto com a aparência mais rejuvenescida. Cf. COLANERI, A. Peeling químico ou
mecânico
da
pele.
Cirurgia
Estética.
Estética,
2011.
Disponível
em:
<http://www.cirurgiaestetica.com.br/medicina/peeling.asp> Acesso em 01 set. 2011f.
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4.3 Disciplina e controle: a “gestão” para um corpo perfeito
A prática que parece impor um novo estilo de vida às mulheres – a busca do corpo
perfeito e da juventude eterna – cria uma série de regras e comportamentos de conduta. A
ideia de plasticidade do corpo faz com que as marcas do envelhecimento, que são naturais aos
seres humanos, sejam encaradas como imperfeições, frutos da negligência e do fracasso.
Consequentemente, o avanço das biotecnologias proporciona a oportunidade de retardar o
surgimento dessas imperfeições. O acesso à cirurgia plástica, que se torna cada vez mais
facilitado, e a vontade da grande maioria das entrevistadas em “passar pela faca” (como
algumas popularmente chamam a cirurgia), é uma demonstração da ocorrência desse
processo.
Apesar disso, durante as entrevistas observou-se outro dado importante: quando uma
série de atitudes corretas é mantida para manter e buscar um corpo perfeito, pode-se retardar a
cirurgia estética. Algumas entrevistadas, cerca de 30%, se mostraram indecisas em relação à
realização da cirurgia:

Gostaria, mas eu acho que nem quero mais... não sei! [risos]. Queria tirar
banhinha da barriga, mas acho que na academia vou resolver meu problema.
(Vilma, 58 – Vitality Academia).
Ah... hoje eu não tenho pretensão de fazer não. Na verdade eu nem sei.
[risos][...] Só se fosse na barriga de novo. [...] Mas barriga, esses trem, se a
gente correr atrás de comer direito e malhar dá pra ficar tranquila. (Nair, 51 –
Corpo em Forma).
Nota-se que a disciplina e o controle estão presentes no discurso das entrevistadas por
meio de frases como: “se a gente correr atrás”, “se eu fizer academia direito”, ou “se eu
manter a minha alimentação equilibrada”. A condicional “se” mostra que o resultado
depende do comportamento adotado, ou seja, se elas controlarem a alimentação e fizer
exercícios físicos regularmente, o desejado corpo perfeito será alcançado. Este tipo de
comportamento, que condiciona as atitudes, liga-se aos conceitos foucaultiano e deleuziano de
sociedades disciplinares e de controle.
As características da sociedade atual, pautadas na disciplina e controle, foram
constantemente percebidas nas respostas das pesquisadas, principalmente quando as perguntas
eram de ordem pessoal.
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Ao serem questionadas se faziam algum tipo de regime ou dieta para manter a “boa
forma”, cerca de 80% afirmaram não fazer. Elas disseram que em vez de regimes tentavam
“manter um controle na alimentação”:

Não é um regime, é mais um controle. Eu tenho um controle com a
nutricionista porque a menopausa já faz com que a gente engorde, se a gente
não tiver um controle na alimentação, aí a barriga explode [risos]. (Leandra,
56 – Vitality Academia).
Eu tenho problema com o peso... toda vida. Se eu não segurar, a coisa vai
embora. (Larissa, 54 – Vitality Academia).
Tento só me manter, sabe? (Madalena, 45 – Vitality Academia).
Eu como as coisas que não faz mal, né? [...] Prefiro comer direito assim.
(Vilma, 58 – Vitality Academia).
Normalmente eu consigo manter um peso porque eu procuro alimentar com
equilíbrio. (Marília, 45 – Corpo em Forma).
Eu reduzi bastante minha alimentação pra manter o peso. (Sara, 45 – Corpo
em Forma).
Ah, de vez em quando eu me controlo. [...] É logico que se eu disparar a comer
do tanto que a gente gostaria, eu vou engordar! [risos] (Vera, 45 – Corpo em
Forma).
Ué, é aquele negócio né? Eu como pouco, mas se passar um pouquinho, eu
como com culpa, né? Aí tem vez que eu até passo mal. (Viviane, 52 – Corpo
em Forma).
Eu procuro é manter durante a semana. Como pouco arroz, pouca massa.
(Nair, 51 – Corpo em Forma).
Termos como “controle”, “equilíbrio”, “manter”, “segurar”, “culpa”, se repetem
indistintamente nas falas das entrevistadas. Contudo, não percebem que o controle com a
alimentação se torna, de fato, um regime. Muitas respostas se estruturam da seguinte forma:
“regime eu não faço, mas...”. Regime significa seguir uma regra, uma lei que estabeleça uma
maneira de vida, portanto, ao dizerem que se controlam na alimentação, elas estão seguindo
um regime: o regime da boa forma, do corpo tonificado, magro, enfim, do corpo perfeito.
Para que um regime seja seguido, é preciso ter autocontrole é fazer um esforço diário.
É preciso um exame de consciência quando se come além do devido ou quando se come um
brigadeiro a mais em um aniversário de criança, por exemplo. Isso se constitui como
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invigilância e indisciplina. Com o peso da culpa, as mulheres passam às autopunições, seja
aumentando a carga horária na academia de ginástica ou diminuindo ainda mais a
alimentação. Além disso, elas sofrem com as punições realizadas pela sociedade, como
olhares de estranhamento para aquelas mulheres que se encontram acima do peso ou aquelas
que comem mais do que devem em uma festa. Assim, algumas se sentem obrigadas a seguir
um regime e praticar o autocontrole, com o objetivo de serem aceitas, de acordo com os
valores, regras, disciplinas e padrões estabelecidos pela sociedade. Como pode ser observado
na resposta de Viviane, elas tentam ser punidas, ou autopunidas, o menor número de vezes
possível:

Ontem mesmo, fui no aniversário da minha netinha e acabei não aguentando a
tentação! [risos] Comi uns brigadeirinhos, e agora já viu, né? Hoje eu tô
malhando dobrado pra descontar! (Viviane, 52 – Corpo em Forma).
A resposta de Viviane não foi diferente das respostas de outras pesquisadas. De acordo
com suas falas, após um final de semana cheio de excessos, em que elas acabavam perdendo o
controle com a alimentação, a malhação tinha que ser maior, pois era preciso eliminar todos
aqueles excessos e gorduras no corpo. Os excessos – as “tentações”, como disse a entrevistada
–, insignificantes em sua maioria, eram: um brigadeiro em uma festinha infantil; um pedaço
de carne um pouquinho maior que o de costume; um “chopinho”, enfim, quantidades mínimas
que pareciam comprometer todo um esforço individual diário, e, por isso, as segundas-feiras
se confundiam, geralmente, com um dia coletivo de autopunição.
Le Breton (2008, p.41), ao escrever sobre o atual domínio do corpo que a sociedade
parece estar mergulhada, afirma que “a alimentação esboça uma disciplina total que ocupa às
vezes várias horas ao dia [...] uma liturgia do corpo a ser modelado sem trégua”. Por isso, e
cada vez mais, surgem novas condutas para se lidar com a alimentação, novos alimentos que
prometem nutrir o corpo sem que o indivíduo precise comer em demasia e, também, novas
dietas que estampam as capas de revistas femininas, ensinando as mulheres a se alimentarem,
para que fujam de comportamentos punitivos.
Novaes (2006) afirma que é no mínimo curioso que as duas profissões que mais
crescem no Brasil, a de nutricionista e personal trainer, sejam justamente aquelas que
controlam o que o sujeito deve ingerir, de que forma deve se alimentar, e, por meio de uma
disciplina rigorosa, o que deve ser feito para perder todas as calorias e gorduras ingeridas.
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Trata-se, dessa forma, de comer com a disciplina imposta pelo nutricionista e, em um
segundo momento, anular os efeitos da ingestão, por meio de rigorosos exercícios
físicos, supervisionados por um professor de ginástica. Carregado de um sentimento
de culpa infalível, fruto das advertências de ambos os profissionais, nas quais comer
não deve ser, senão, o ato de alimentar-se, destitui-se, dessa forma, a alimentação de
toda a sua dimensão de prazer, fazendo com que o sujeito acredite que deva alimentarse do olhar que equivale à aprovação social e que, por consequência, legitima e
estimula tais práticas na obtenção desse corpo (NOVAES, 2006, p.121).

Pode-se dizer que o nutricionista e, principalmente, o personal trainer, assumem o
papel do antigo vigilante, o guarda das sociedades disciplinares, e assumem a função de vigia
e exigem o cumprimento de uma disciplina rigorosa, com o objetivo de manter o controle na
busca do corpo ideal, condizente com ideia vigente na sociedade.
Passaram-se, em seguida, às respostas das seguintes perguntas: “Por que você decidiu
se matricular na academia?”, para saber se as pesquisadas responderiam que a justificativa da
malhação seria saúde ou estética; “Você gosta de malhar?”, para verificar se elas sentiam
prazer na rotina de exercícios ou são realizados por questão de controle, como obrigação para
manter o corpo perfeito.
As respostas dadas às perguntas pareceram ambíguas: 96% das entrevistadas
afirmaram que frequentavam a academia por motivos relacionados à saúde. No entanto, após
uma análise criteriosa e estímulos às mulheres para que falassem mais sobre o assunto,
constatou-se que existia a associação entre saúde e estética:

[...] é... Ajuda a enxugar um pouco o corpo, emagrecer um pouquinho. (Keila,
55 – Corpo em Forma).
Hum... Na verdade, mais estética do que saúde. [risos] Pra ficar bonita
mesmo. (Amanda, 50 – Corpo em Forma)
Bom, eu comecei pela saúde, mas... Confesso que hoje venho mais pra manter
meu corpo em forma. (Ludimila, 52 – Vitality Academia)
Entre as respostas, verificou-se que o controle do peso foi o maior indicativo da
frequência à academia. Os exercícios tornam-se um equilíbrio entre o ato de se alimentar e o
ato de se manter o corpo. Sem a academia, não haveria conjugação entre os dois atos.
A partir de um discurso que enfatiza a saúde, as pesquisadas tentam encobrir o
principal motivador para a ida à academia, a estética. Talvez elas temam assumir o controle e
prioridade em relação ao corpo, ou ainda, talvez não percebem que estão envolvidas em uma
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sociedade que controla e que se articula de maneira sutil, contínua e imperceptível
(DELEUZE, 1998).
Existe na sociedade um discurso que enfatiza um estilo de vida saudável, em que o
próprio conceito de saúde se esbarra em questões estéticas. Alimentar-se bem, controlar o que
se come, exercícios regulares e etc. despontam como atitudes que podem garantir essa vida
saudável. Este estilo de vida saudável, o que Foucault (2003, 2002) conceituou como
biopoder, e o cuidado de si, se somados aos valores da juventude, que são compartilhados na
sociedade – não só características físicas juvenis, mas valores como mobilidade, sexualidade
ativa, saúde fortalecida, amizades, novidades etc. –, vão resultar em uma receita de como agir,
não só para controlar o peso, como também para não envelhecer. A partir de um discurso de
vida saudável, que se torna uma obrigação e não mais uma escolha, o prazer em fazer de tudo
para alcançá-la se torna também uma obrigação de conduta, “uma disciplina que visa menos a
saúde do que à ilusão de saúde” (ORTEGA, 2008, p.39).
O prazer em ser uma pessoa com comportamentos saudáveis é constatado nas
respostas dadas à pergunta: “Você gosta de malhar?”:
Eu gosto [fazendo feição de “não gosto”]. Mas é um pouco forçado, mas eu
gosto. (Mariana, 59 – Vitality Academia).
Eu gosto pra não ficar parada, como se diz, enferrujada. (Eliete, 48 – Vitality
Academia).
[Gosta de fazer academia?] Não... É... Ah, gosto... me dá... me dá prazer. Me
deixa disposta. No inicio eu não gostava, mas depois a gente começa a gostar,
né? (Leandra, 56 – Vitality Academia).
Tem dia que eu venho por obrigação e tem dia que me dá prazer. (Lorena, 45 –
Vitality Academia).
Gosto, eu me sinto bem. Olha, tem dias que a gente vem meio amarrada, mas
tem que vir, né? (Margarete, 60 – Vitality Academia).
Gosto. O dia que eu não venho eu até sinto falta. [...] Eu tava assim muito
parada, sabe? Isso não é bom. (Madalena, 45 – Vitality Academia).
Inicialmente foi uma questão forçada mesmo, pensando: não, você tem que
fazer pra ficar mais saudável! Mas depois você começa a gostar e cria uma
rotina na sua vida, né? (Marília, 45 – Corpo em Forma).
Não gosto de fazer exercício. Não me atrai. [...] Mas musculação eu preciso
fazer. (Luana, 45 – Corpo em Forma).
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Eu fazia caminhada, mas só a caminhada não era suficiente. Eu precisava
fazer musculação. (Sara, 45 – Corpo em Forma).
Eu vim empurrada! Todo dia de manhã tinha uma força do mal falando “não
vai” e outro do bem, falando “vai” [risos] [...]. Ainda não sou amante não,
mas, já acostumei mais. (Vera, 45 – Corpo em Forma).
Faço porque eu sou obrigada. (Viviane, 52 – Corpo em Forma).
Ah... [fez feição de desânimo] te dá disposição, sabe? (Beatriz, 48 – Corpo em
Forma).
Pra falar a verdade não gosto de exercício físico, faço porque preciso. (Érica,
50 – Corpo em Forma).
Ué, eu gosto [com uma feição de “não gosto”]. Acho bom. Mas eu canso um
pouco. (Nair, 51 – Corpo em Forma).
Frases como “sou obrigada”, “tem que vir”, “tem que fazer” e “preciso fazer” foram
frequentes. Estas frases vão ao encontro do discurso imperativo presente na mídia, dos
discursos médicos, entre outros. O exercício físico na academia, assim como a alimentação
controlada e “equilibrada”, são “obrigações” da mulher que quer ser saudável, e,
consequentemente, bonita. Muitas mulheres afirmaram que no início iam “empurradas”,
“amarradas”, “forçadas”, mas depois acabaram criando uma “rotina”, um controle, e
acabaram gostando, se adaptando, afinal, como elas mesmo disseram, “tem que vir, né?”. A
obrigação exposta nas falas deve-se à cobrança e à vigilância da sociedade. A mulher que opta
por não fazer atividade física acaba sendo vista como anormal. Como se ela negasse a fazer
parte de algo que é um dever, uma disciplina, seja em nome da saúde, da estética ou dos dois.
No caso das mulheres em envelhecimento, a frequência à academia passa a ser
também uma prescrição médica, “como uma forma de garantia da boa qualidade de vida,
como podemos ver nos anúncios de programas sociais para a terceira idade para as diferentes
camadas sociais” (LINS DE BARROS, 2011, p.49). Algumas pesquisadas afirmaram que se
matricularam na academia por ordem médica. Daí a necessidade de, mesmo contra as
vontades íntimas, irem “forçadas” à academia.
Algumas mulheres afirmaram gostar dos exercícios, mas justificaram esse prazer
dizendo que a academia colabora em não as deixarem “parada”, “enferrujada”. Ou seja, os
valores de mobilidade, atividade e saúde da juventude são buscados nesse momento. É o
desejo de não ceder ao estigma que liga a velhice à inatividade, à doença, à tristeza e ao
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desânimo. O corpo magro, esbelto, enrijecido, tonificado, se torna a imagem deste estilo de
vida saudável, e, portanto, a academia é uma grande aliada nesse processo.
Na academia, existe uma cultura fitness. É possível manter esta afirmação, tomando
como referência a fala de algumas mulheres: “só a caminhada não era suficiente, precisava
fazer musculação”, ou ainda, “musculação eu preciso fazer”. Não basta qualquer exercício
para manter uma vida saudável. É necessário a academia de ginástica, especificamente os
aparelhos de musculação e ergometria, e também os exercícios localizados (um para cada
parte do corpo: barriga, perna e bumbum). Na academia, os exercícios são de caráter
repetitivo e, além disso, são controlados (pelo tempo, pelo número de séries, pelo peso do
aparelho de musculação), o que aproxima o fitness das práticas corporais foucaultianas.
A academia se torna o maior templo de uma era que cultua o corpo. Como em
qualquer templo religioso, na academia se aprende como se comportar em sociedade, a jejuar
(no sentido de manter uma alimentação regrada), a gostar e a se acostumar com toda uma
dinâmica de controle. Na academia, paga-se (punição) por um erro cometido e, com isso,
aprende-se a não agir novamente errado. Enfim, é nesse ambiente que os males (gorduras,
indisposição, inatividade, etc.) serão expurgados.
No discurso, em que a saúde se torna um padrão para julgar condutas e fenômenos
dentro da sociedade, retoma-se o conceito de bioascese de Ortega (2003, 2008), que se
constitui na renúncia do prazer ou mesmo de necessidades primárias, visando manter a saúde
e o corpo perfeito. Segundo o autor, essas novas práticas bioascéticas criam novos critérios de
mérito e reconhecimento, com base em regras direcionadas ao objetivo de manter a forma
física, oferecer maior longevidade e prolongamento da juventude, por exemplo. Ao
compactuar com pesquisadores internacionais, Ortega (2008, p.31) chama essa ideologia da
saúde de “healthism”, que expõe, de maneira clara, o comportamento da sociedade atual:

Todo um vocabulário médico-fisicalista baseado em constantes biológicas, taxas de
colesterol, tono muscular, desempenho físico, capacidade aeróbica populariza-se e
adquire uma conotação “quase moral”, fornecendo os critérios de avaliação individual.
Ao mesmo tempo todas as atividades sociais, lúdicas, religiosas, esportivas, sexuais
são ressignificadas como práticas de saúde.

O autor corrobora com Foucault e Deleuze ao entender que nesta nova sociedade
existe um sujeito que se autocontrola o tempo todo, com o objetivo de se enquadrar dentro do
estilo de vida saudável.
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Em relação à pergunta “o que é cuidar bem do corpo para você?”, ficou claro mais
uma vez que o controle é importante para manter o estilo de vida saudável, aliando saúde e
estética:
Alimentação, exercício físico. É estar feliz com a vida. (Mariana, 59 – Vitality
Academia).
Tem que tomar o banho de hidratante à noite, né? Comer direitinho, vir pra
academia. (Eva, 58 – Vitality Academia).
Ah, passar um creme bom, fazer umas massagens, não ter preguiça de vir pra
academia, né? (Nice, 44 – Vitality Academia).
Fazer exercícios como eu faço, procurar ter uma alimentação saudável. Acho
que essas duas coisas: alimentação saudável, exercícios. Acho que é isso.
(Fabrícia, 59 – Vitality Academia).
Ah, alimentação com certeza, né? Exercício físico, porque se você não tem
alimentação correta, quando é nova é bom, mas a gente! Ixi! [risos] [...] Eu
tenho cuidado com a minha alimentação. [...] Eu evito muita coisa que não
pode, então, eu acho até que eu cuido bem, sabe? Mas a gente sente que
deveria fazer melhor, né? (Leandra, 56 – Vitality Academia).
Manter a higiene, gostar de malhar, comer coisas saudáveis e praticar muito
esporte. (Ludimila, 52 – Vitality Academia).
Por exemplo, eu tô fazendo exercício agora, e [...] tento fazer uma alimentação
correta. (Lorena, 45 – Vitality Academia).
É cuidar... É... a gente toma banho, usa o creme, vem na academia.
(Margarete, 60 – Vitality Academia).
Uai é fazer exercício, né? Ter mais cuidado, cuidar bem. (Madalena, 45 –
Vitality Academia).
Eu sempre faço atividade física, não deixo de usar hidratante, não deixo de
usar protetor solar. [...] Ah, e alimentação, né? (Keila, 55 – Corpo em Forma).
Acho que cuidar bem do corpo começa da alma, de você ter um equilíbrio
emocional legal, uma boa alimentação, você seguir as coisas que tem que ser
feita: você ir no médico regularmente, você fazer uma avaliação de saúde
anualmente... Isso aí, né? (Irene, 59 – Corpo em Forma).
Uma boa alimentação, exercício físico e procurar ter equilíbrio mental, que é
fundamental. [...] E como diz meu amigo: amar! [risos] Amar é super
importante pro corpo e pra mente. (Marília, 45 – Corpo em Forma).
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Alimentação saudável, exercício, caminhada, e manter uma rotina. Acho que o
principal é uma rotina, uma disciplina, porque senão você não consegue fazer
nada. (Luana, 45 – Corpo em Forma).
Manter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, ir ao médico
medir minhas taxas semestralmente, porque com a menopausa tudo altera.[...]
você tem que ter muito controle, senão não pode nem fazer reposição
hormonal. Manter a cabeça boa, fazer terapia, buscar lazer, trabalhar! E,
viver uma vida familiar saudável. (Sara, 44 – Corpo em Forma).
Eu acho que é ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, fazer
exercício, e não viver a base de remédios. [...] Eu não tomo remédio pra
dormir, não tomo remédio pra emagrecer, eu realmente sou uma pessoa
saudável. (Soraia, 51 – Corpo em Forma).
Principalmente em relação à alimentação. Eu acho que eu devia comer mais
verdura e mais fruta. Eu como bastante fruta, mas poderia ser mais. E verdura
também. E outra coisa: deixar de comer comida com gordura. Isso é o que
mais me preocupa. [...] Não é nem questão de “vai engordar” e tal, não é isso!
É uma questão da saúde mesmo. Então eu tento evitar. Tanto é que eu tô aqui
por isso [risos]. (Vera, 42 – Corpo em Forma).
Eu vou no dermatologista, eu faço atividade física, procuro ter alimentação
saudável. Acho que é isso, pros padrões normais hoje. Bom, pelo menos é
melhor do que aparentar ter 52 anos. (Viviane, 52 – Corpo em Forma).
Acho que é você sair do banho e tomar outro banho de creme. Não há nada no
mundo, nenhuma pressa que faça eu não passar meus cremes no corpo. E... É
clar,o né? Se exercitar, comer direitinho. Acho que é isso. (Nair, 51 – Corpo
em Forma).
Todas as pesquisadas pontuaram, pelo menos uma vez em suas respostas, que cuidar
bem do corpo envolve alimentação e exercícios físicos.
Apesar de nas perguntas anteriores44 as mulheres terem afirmado gastar muito com
estética, e os cremes para o rosto terem sido citados como maior gasto por 44% das
entrevistadas, nesta pergunta os cremes hidratantes e protetores solares foram referenciados
por apenas 20% das pesquisadas. Seguem outras referências: 8% apontaram o hábito de fazer
massagens e 12,5% fazem consultas médicas regulares. Ortega (2008, p.40) ensina que “o
fitness nos é apresentado como o „remédio universal‟”, o que garante à mulher independência
até em relação à medicina, o que foi demonstrado pelo baixo índice de procura por
profissionais da medicina.

44

Na pergunta que se referia aos gastos com a beleza, 91% afirmaram gastar “pelo menos um pouco” –
independente da classe social. Cf. sessão 4.1.
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O controle está incorporado ao discurso. Nota-se isso mediante a fala extraída de uma
das entrevistadas: “se eu me manter corretamente frequente à academia, serei uma pessoa
saudável sem precisar ao menos ir ao médico”. O ser “saudável” envolve a estética, pois uma
pessoa saudável tem que ser, antes de tudo, magra e ter uma aparência jovem. O autocontrole
é outro aspecto que merece atenção. Pautando-se na cobrança, ele se manifesta desde cedo na
vida de um indivíduo. Eliete, uma das entrevistadas, disse:

[O que é cuidar bem do corpo pra você?] Ah, é algo que eu não fiz! [risos]
[...] Eu não devia ter deixado assim engordar, sabe? Essas coisinhas assim
que a gente deixa descuidar. [...] Sou revoltada né, porque eu me descuidei,
Eu deveria ter me cuidado mais cedo. [...] Ué, poderia ter cuidado assim,
começado mais cedo. (Eliete, 48 – Vitality Academia).
Como Eliete não se controlou desde cedo, ou seja, não se preveniu, ela se pune,
porque sofre as consequências de uma vida indisciplinada: sentimentos de culpa, alimentação
regrada, treinos pesados na academia e o desejo da tão sonhada cirurgia plástica. Tucherman
(2009) ressalta a importância que a prevenção assume em uma sociedade em constante
vigilância, pois somente por meio dela é que o indivíduo poderá afastar e minimizar riscos de
prováveis

doenças,

anomalias

e

comportamentos

desviantes,

enquanto

maximiza

comportamentos saudáveis. Desse modo, a prevenção se torna a própria vigilância e, assim, o
discurso vigente na sociedade, que tem como aporte a mídia, convoca as mulheres para que
desde cedo entrem em uma verdadeira batalha contra a gordura, contra o sedentarismo e
contra o avanço da idade. Além disso, por meio do discurso, são oferecidos e ensinados
maneiras e métodos para se portar nessa batalha. Uma batalha interminável.
Os cremes antirrugas são exemplos. Há pouco tempo, estes produtos eram destinados
às mulheres acima dos 40 anos de idade. Hoje, a partir dos 20 anos a mulher pode e deve
iniciar o tratamento para retardar as marcas faciais do envelhecimento. Os treinos nas
academias também exemplificam a batalha. Antes, as academias costumavam receber pessoas
em uma faixa etária mais jovem e tinham um alto custo. Atualmente, pessoas de todas as
idades são vistas nas academias e o acesso a esse ambiente foi facilitado. Ressalta-se que o
fato de não frequentar uma academia é visto com estranhamento por uma grande quantidade
de pessoas, especialmente pelas mulheres na faixa etária pesquisada. Verificou-se isto nos
diálogos travados com elas.
Outro fator importante a ser considerado são as diferenças entre o cuidar do corpo para
as pesquisadas de rendas mais elevadas e as de rendas mais baixas. Apesar de todas elas
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considerarem a alimentação e a academia como fundamentais para a manutenção do corpo
disciplinado, algumas diferenças significativas puderam ser notadas. Entre as entrevistadas da
Vitality Academia, integrantes das classes C e D, as respostas obtidas pautavam-se na
alimentação e nos exercícios físicos. Um número pouco expressivo de mulheres apontou
outros elementos, como o uso de cremes e massagens. As mulheres pesquisadas na Academia
Corpo em Forma, pertencentes as classes A e B, apontaram vários elementos além da
alimentação e dos exercícios físicos, a saber: “cuidar da alma”, “ter equilíbrio mental e
emocional”, “amar”, “ter uma boa noite de sono”. O acesso das mulheres entrevistas, somente
algumas das classes A e B, a analistas e terapeutas pode ter estabelecido diferenças entre os
discursos. Talvez por terem uma melhor condição financeira, as mulheres das classes mais
prestigiadas na sociedade puderam ter acesso a um número maior de informações
relacionadas aos cuidados com o corpo, incorporando, dessa forma, essas informações ao
discurso.

4.4 A “cara” do envelhecimento

Até agora, verificou-se que existe na sociedade um conceito de saúde e vida saudável
aliado à estética. A estética pode ser mantida de acordo com a disciplina e o controle que cada
um exerce sobre seu corpo. É parte do estilo de vida saudável combater as gorduras e a
flacidez do corpo, e também as rugas e as marcas do tempo, além dos valores estigmatizados
ligados à velhice.
Dicotomias como “envelhecer bem” e “envelhecer mal” (PY E SCHARFSTEIN,
2001), “envelhecer positivo e negativo” (DEBERT, 1999) e “idoso bom” e “idoso mau”
(ORTEGA, 2008) indicam um preconceito decorrente de uma construção cultural, e apontam
quem tem competência para cuidar de si. Portanto, se o indivíduo se comportar de maneira
correta, se alimentar bem e fizer exercícios físicos (discurso das entrevistadas), o
envelhecimento tardará a chegar e, com isso, será sempre jovem, de corpo e alma.
Com o objetivo de compreender como as mulheres em envelhecimento fazem o
trânsito entre o corpo e o “eu”, indagou-se: “Você se vê com a idade que tem?”. 75% das
mulheres disseram se sentir mais jovem em relação à idade:

Não. Não!Eu me sinto... Ai, eu falo pras pessoas que eu me sinto aí com uns 35
anos, 40 anos de idade. A minha cabeça tá muito, graças a Deus, muito boa.
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Eu sou dinâmica, eu sou ativa. Me sinto assim, eu me dou uns 40 anos.
(Fabrícia, 59 – Vitality Academia).
Sinto até mais jovem. [Por quê?] Uai, pela aparência assim, né? As pessoas
sempre falam. Pela saúde, disposição. Nossa! [risos] (Ludimila, 52 – Vitality
Academia).
Assim, eu sou muito batalhadora, sabe? Então, não me sinto de jeito nenhum
com essa idade! Me sinto mais jovem. (Madalena, 45 – Vitality Academia).
Uai, de tanto as pessoas falarem pra mim que eu não pareço ter 59, eu até me
sinto mais nova [risos]. (Irene, 59 – Corpo em Forma).
Só sinto com essa idade quando eu olho no espelho, mas eu estou jovem no
meu pensar. (Marília, 45 – Corpo em Forma).
Não. [...] Sinto menos. Sempre menos! [risos] Por causa da minha cabeça, do
que eu faço hoje, e assim, o fato de estar querendo sempre me aperfeiçoar, me
aprimorar, nos estudos, pessoalmente, né?Interiormente, espiritualmente...
(Sara, 45 – Corpo em Forma).
Não. Não vejo não. Me vejo com 40. [Por quê?] Porque eu me olho no espelho
e não consigo... Minha pele tá boa, né? Quando começa o problema da dor,
daí eu vejo que já tô com idade, mas quando não, eu não me vejo com 51.
(Soraia, 51 – Corpo em Forma).
Ué, não sei... A minha diferença com as minhas filhas não é tanta assim, sabe?
Então não acho que tô com 45 anos!Tanto é que elas ouvem musicas da minha
época. Não tem muita diferença. Tirando essas coisas que surgiram agora,
tanto é que eu ouço as músicas delas, e eu adoro! Então a diferença é
pequena. (Vera, 45 – Corpo em Forma).
Acho que não, acho que menos, né? (Viviane, 52 – Corpo em Forma).
De verdade, eu me sinto como uma criança. Tem hora que eu até assusto. Eu
não me vejo com essa idade. Passou muito rápido! [risos] (Beatriz, 48 – Corpo
em Forma).
Eu não me sinto como se eu tivesse. Antigamente eu pensava: “Nossa quando
eu tiver 50 anos vou ser uma velha”, e eu não me sinto assim. Me sinto muito
bem. (Érica, 50 – Corpo em Forma).
Acho que talvez eu não apresente a idade que tenho, talvez eu apresente uns
48. É que às vezes eu vejo assim umas mulheres que é mais velha que eu e que
aparenta ser mais nova que eu, ou então umas mais novas que parecem mais
velhas. (Nair, 51 – Corpo em Forma).
Por meio das respostas obtidas, constata-se que as mulheres entrevistadas não veem
em si mesmas características que são comumente aplicadas às pessoas mais velhas.
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Afirmações como “a minha cabeça tá muito boa”, “sou ativa e dinâmica”, “tenho saúde e
disposição”, “sou batalhadora”, “sou jovem no modo de pensar” e “gosto de estudar, me
aprimorar”, que contradizem outras afirmações, como “só me sinto com essa idade quando
eu olho no espelho”, “pelas ruguinhas sim”, “me assusto quando olho no espelho”, parecem
demonstrar que na cultura do culto ao corpo, o corpo e a imagem do “eu” não se separam
(FOUCAULT, 2006).
As diferenças entre os anseios do interno (“eu”) e a imagem do externo (corpo) fazem
surgir a constante e incômoda insatisfação dessas mulheres. Ao relacionar a subjetividade, o
interno, o modo de ser, enfim, o “eu”, e idade cronológica, é como se o corpo não respondesse
às satisfações e desejos interiores, e acabasse por manifestar algo que na verdade não é o “eu”
que sou. O corpo é considerado um traidor, apresentando-se ao contrário da própria
subjetividade sentida. Na sociedade do controle, o corpo toma para si a obrigatoriedade de
corresponder às expectativas interiores, caso contrário, estará sob o risco do sofrimento
causado pela punição, visto que o corpo é o “rascunho”, a “tela” da subjetividade
(SANT‟ANNA, 2001; LE BRETON, 2008).
A busca por uma vida saudável é urgente na faixa etária das mulheres em questão. Não
ao acaso, 62,5% das entrevistadas afirmaram ter vontade de realizar pelo menos uma cirurgia
estética e, 37,5%, afirmaram já ter passado por esse procedimento. Além disso, as mulheres
enfatizaram a importância de se ter uma frequência regular e disciplinada na academia, e o
controle para se manter uma alimentação “saudável”. Elas se sentem jovens interiormente,
gostam de trabalhar, se divertir, são ativas, estudam, namoram, ouvem “música de jovem”,
mas o corpo, para a infelicidade delas, teima em não acompanhar essa subjetividade. No
entanto, o corpo precisa refletir o que elas são interiormente.
Goldenberg (2011) coloca que devido a esse deslocamento entre a experiência
subjetiva e a realidade objetiva, o envelhecimento passa a ser irrealizável, e deixar
transparecer no corpo as rugas e marcas do envelhecimento indica negligência e desleixo no
cuidado de si. Entretanto, não é essa a imagem que elas querem apresentar à sociedade e nem
a si mesmas quando se olham no espelho. Para Sibilia (2011, p.83), “as rugas constituem uma
afronta à tirania da pele lisa sob a qual vivemos”. A ansiedade gerada pela desconexão entre
corpo e subjetividade acabou por criar uma nova geração de pessoas conhecidas como
ageless, ou geração sem idade. Dessa forma, “a idade percebida – aquela que a pessoa sente
que tem, e não a que aparenta ter – parece, assim ser uma informação tão ou mais interessante
do que a idade cronológica” (CASOTTI; CAMPOS, 2011, p.110).
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Nesse sentido, vem à tona o processo de responsabilização com o cuidado de si,
denominado por Debert (1999) como reprivatização da velhice, que indica como todas
aquelas mulheres que não querem se sentir com a idade cronológica devem proceder.
Observou-se esse processo nos discursos das pesquisadas, que repetiram a mesma resposta ao
serem questionadas sobre os cuidados com o corpo: alimentação e exercício físico.

A suposição de que a boa aparência é igual ao bem-estar, de que aqueles que
conservam seus corpos através de dietas, exercícios e outros cuidados viverão
mais, demanda de cada indivíduo uma boa quantidade de “hedonismo
calculado”, encorajando a autovigilância da saúde corporal e da boa aparência
(DEBERT, 1999, p.21).
Ao afirmarem que se sentem mais jovem em relação à idade cronológica, elas não
pretendem voltar no tempo, mas apenas demonstrar a idade do seu verdadeiro “eu”, bem mais
jovem do que a idade cronológica.
Ainda na análise sobre a relação entre mulheres, o passar do tempo e o trânsito entre
corpo e subjetividade, essa “contradição instransponível” (BEAUVOIR, 1990), realizou-se
duas perguntas, propositalmente contraditórias: “Do que mais sente saudades em sua vida?” e
“Saber que o tempo está passando te incomoda?”. Na primeira pergunta, solicitou-se que as
entrevistada respondessem aquilo que viesse primeiro em suas mentes. As respostas foram:

Ah, só se for da juventude, porque eu não sinto falta de nada. Eu pesava 58kg,
então eu era magrinha, né? Agora eu tô com 68kg [risos]. 10kg a mais! (Nice,
44 – Vitality Academia).
Dos meus 17,18 anos com certeza! (Mariana, 59 – Vitality Academia).
Ah... De quando eu era mais jovem, né? (Eliete, 48 – Vitality Academia).
Tenho saudades da minha juventude, é claro. Dos meus 20 anos, 30 anos.
(Fabrícia, 59 – Vitality Academia).
Da minha juventude, né? (Madalena, 45 – Vitality Academia).
Ah, eu acho assim que é dos meus 30 anos. Acho que foi a fase que eu estive
melhor, fisicamente e psicologicamente também. (Keila, 55 – Corpo em
Forma).
Ah, da força da juventude, né?Eu lembro que a gente na juventude, a gente
não valoriza a beleza que tem, não valoriza a saúde, não valoriza nada que
tem! E às vezes a gente sente saudade dessa época e diz: “ah, se eu pudesse
voltar agora, com a cabeça que eu tenho...” (Irene, 59 – Corpo em Forma).
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Acho assim que a saúde que eu tinha aos 30 e eu não gozo hoje. (Sara, 44 –
Corpo em Forma).
Ah, a juventude! Porque a gente ser jovem é bom demais! Agente não tem
problema de nada. Dor aqui, dor ali! (Soraia, 51 – Corpo em Forma).
Com certeza sinto saudade de quando eu era jovem. (Beatriz, 48 – Corpo em
Forma).
Da minha adolescência. Porque é a melhor época e a gente não aproveita.
Muito cheia de sonhos. É tudo muito colorido, muito alegre. Você tem a
cabeça fresca. (Érica, 50 – Corpo em Forma).
Em relação à primeira pergunta, mais de 90% das entrevistadas afirmara ter saudade
de uma época ligada à juventude. Em relação à segunda, 60% afirmaram se sentir
incomodadas e 40% disseram não se importar:

Ah, incomoda! Nossa! Sabe o quê que é? Eu não tô preparada pra envelhecer
sabe? (Nice, 45 – Vitality Academia).
Uai, incomoda, né? Cada vez que vai passando você vai sentindo que o corpo
não é aquele mais que você tem, né? Tem aquela preocupação. Se você não
preocupasse você não procurava um médico, não procurava uma academia,
então com certeza incomoda, né? (Mariana, 59 – Vitality Academia).
Incomoda. Tenho muito medo da velhice. Eu fico triste, sabe? Às vezes eu vejo
minha sogra, a minha mãe, ficando velha. Em pensar que eu vou chegar
naquele ponto também! (Madalena, 45 – Vitality Academia).
Às vezes sim. Ah, justamente por causa do envelhecimento, né? Que vai te
limitando.[...] Você também se não estiver trabalhando sempre o corpo, você
vai definhando, né? (Keila, 55 – Corpo em Forma).
Começou a incomodar. Começou a incomodar justamente por isso, porque
você tem uma cabeça jovem, eu sou atual, eu gosto de escutar músicas
modernas, detesto recordar é viver! [...] Mas é assim, você se mantém jovem, a
sua cabeça você pode manter jovem, mas o corpo não responde mais do
mesmo jeito! (Sara, 45 – Corpo em Forma).
Incomoda. Incomoda porque eu sinto que a morte já está próxima. (Soraia, 51
– Corpo em Forma).
Ah, incomoda sim, um pouco. Porque a gente vai envelhecendo, vai mudando.
Mas assim não incomoda muito não. Mas é que a gente vai olhando assim, e
pensando: “Ai meu Deus, como eu tô ficando feia!” [risos] (Nair, 51 – Corpo
em Forma).
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Não. Não. Eu acho que eu tô me preparando pra isso. [...] Sabe, eu estou
muito bem, então não me incomodo muito não. (Fabrícia, 59 – Vitality
Academia).
Nunca foi. É logico que eu tento melhorar. Não vou ter o corpo que eu tinha
antigamente, mas eu tento ter o melhor. Por isso que eu venho na academia.
(Lorena, 45 – Vitality Academia).
De jeito nenhum. [...] Acho normal. Eu acho que a vida segue. [...] Eu
conformo com a idade, eu acho maravilhoso envelhecer com saúde. (Irene, 59
– Corpo em Forma).
Ao analisar as respostas obtidas, nota-se que em relação ao primeiro questionamento a
juventude é lembrada como um período feliz e intenso na vida das entrevistadas: uma época
de sonhos, de alegria, de movimentação, de saúde, um período em que não existiam
preocupações, “a cabeça era fresca”. Mais de 90% das entrevistadas se mostraram saudosas
em relação a essa fase da vida.
Em relação ao segundo questionamento, que as retirou de um momento saudoso,
onírico, as transportando para o presente, obtiveram-se respostas diferentes. A maioria das
pesquisadas responderam rapidamente a questão. Mudaram também suas feições, ficando
desapontadas. Várias mulheres justificaram as respostas dizendo que o incômodo surge
porque “o corpo não acompanhar a cabeça”, ou seja, elas têm uma cabeça jovem, pululada de
ideias, têm energia e disposição para novas atividades em suas vidas, porém, o corpo
apresenta sintomas, como dores, cansaço, debilitação, além do surgimento das rugas,
presentes em um rosto maturado que sustenta uma cabeça (mentalidade) jovem. A minoria,
que afirmou não se incomodar, parece ter dado esta reposta pelo fato de não se sentir com a
idade que tem (como foi visto na questão anterior). Logo, o passar do tempo não é algo que as
incomoda, porque essas mulheres analisaram a resposta de maneira subjetiva: qualidades
interiores adquiridas, experiência e maturidade. Para elas “o tempo perde sua fatalidade já que
os sinais e as marcas „naturais‟ são superados. Sua aparência física não tem mais idade, ou
uma idade percebida menor que a cronológica” (PEREIRA; PENALVA, 2011, p. 141).
No entanto, há um paradoxo. Para este último grupo de mulheres, os ganhos advindos
com o envelhecimento – maturidade e experiência – foram justificados em virtude delas
saberem controlar o corpo: “eu acho que tô me preparando para isso”, “por isso que eu venho
na academia” e “acho maravilhoso envelhecer com saúde”. Como elas estão se preparando
para o envelhecimento, frequentando a academia e tendo comportamentos “saudáveis”, não há
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necessidade de se sentirem incomodados com o passar do tempo. Se por algum motivo elas
deixarem de ser disciplinadas, a chegada do envelhecimento pode passar a incomodar, pois o
corpo passará a não acompanhar a mente, o amadurecimento, a experiência interior, e o que a
autovigilância e a vigilância social cobram são corpos sãos e mentes hábeis, ou seja, valores
intrínsecos à juventude.

4.5 A menopausa e a medicalização do envelhecimento pelas pesquisadas

Muitas são as transformações físicas e orgânicas sofridas pelas mulheres durante o
período de envelhecimento, a saber: os cabelos embranquecem, a pele se enruga, os dentes se
enfraquecem, as pálpebras se tornam flácidas, o lábio decresce, o lóbulo da orelha aumenta, a
gordura se localiza mais na região abdominal etc. Porém, talvez a mudança mais marcante e
fator determinando na consolidação do envelhecimento, é a chegada da menopausa. Assim,
para finalizar o bloco de questões referente ao envelhecimento foi perguntado às pesquisadas
quais eram suas opiniões a respeito da Terapia de Reposição Hormonal.
Das entrevistadas, 60% estão passando pelo período conhecido como climatério ou
pós-menopausa. De acordo com Lemos (1995, p.26), “a sigla TRH [...] já está incorporada ao
repertório da mulher de meia-idade”. A partir do levantamento das respostas, observou-se que
a reposição hormonal é, de fato, associada à qualidade de vida e ao bem-estar. Além disso, é
vista também como uma forma de retardamento da velhice, pois, pelo que demonstraram, se
não estão sentindo nada que possa remeter aos sintomas da “doença envelhecimento”, elas
ainda permanecem jovens. Deste grupo de mulheres, a maioria, cerca de 80%, faz a reposição
hormonal e se mostra satisfeita. Algumas mulheres chegaram a afirmar que não conseguiriam
viver sem a terapia:

Eu uso, eu faço... Tem muitos anos já. Acho ótimo, não largo de forma
nenhuma. (Mariana, 59 – Vitality Academia).
Olha, pra mim é normal. Pra começar eu tive a minha menopausa precoce, foi
com quase 36 anos, então [...] pra mim é normal. Me faz bem, eu gosto, e eu
não sei ficar sem o remédio. (Eliete, 48 – Vitality Academia).
A minha opinião é positivíssima, porque eu faço há anos. Eu faço reposição há
mais de 10 anos, e me faz muito bem. Eu não dou conta de ficar sem. Eu faço a
muito tempo e nunca tive problemas (Fabrícia, 59 – Vitality Academia).
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Nossa, é bom. [...]A menopausa [...] dá muita ansiedade e o remédio acalma a
gente. (Leandra, 56 – Vitality Academia).
Eu sou obrigada a fazer porque eu me sinto muito mal sem o uso do hormônio,
então eu faço, tenho um acompanhamento direto com a ginecologista, e pra
mim eu aprovo. (Keila, 55 – Corpo em Forma).
Acho mara! [maravilhoso]Desde que a pessoa siga uma recomendação
médica, um tratamento assim fazendo tudo certinho, eu acho que é um recurso
que tem e que tem que ser seguido, é bom ser seguido. (Irene, 59 – Corpo em
Forma).
Eu faço terapia de reposição hormonal. Tipo: é uma menopausa que eles
consideram precoce. Com 39 anos eu já estava na menopausa. E pra mim foi
essencial. Eu tive princípio de depressão, até o diagnóstico, eu não tive aquela
menopausa clássica, de calor, sabe? Isso eu não sofri. Eu simplesmente fui
parando de menstruar, fui ficando mais triste, mais cansada... E depois que eu
comecei a fazer terapia de reposição hormonal eu ainda levei 2 anos pra
voltar a ser o que eu era, e hoje eu não vivo sem. Eu acho que é essencial.
(Sara, 45 – Corpo em Forma).
Acho que tem que encarar que é uma coisa normal, que tem que fazer. É
necessário, tanto pra saúde física quanto para mental. (Viviane, 52 – Corpo
em Forma).
Eu faço e acho muito bom! (Amanda, 50 – Corpo em Forma).
Já faço. Me sinto bem, porque antes eu estava muito desanimada, a pele muito
seca, quebradiça. Depois da reposição melhorou muito. (Érica, 50 – Corpo em
Forma).
Como é que vai querer ir contra uma necessidade sua? Eu conheço gente que
diz: “Ah, eu não tomo hormônio”. Mas o quê que isso?! Acho errado esse
pensamento. Se tem que tomar, toma logo, né? (Beatriz, 48 – Corpo em
Forma).
Ah eu acho que quem pode fazer tem que fazer, né? Porque eu acho que isso é
qualidade de vida, né? Igual assim, um dia eu mudei de médico e ele mandou
eu parar com os hormônios! [não entrou em detalhes] Aí nossa senhora, eu
quase morri! Você não tem qualidade de vida mais, o calor é demais, a pele
fica seca, a gente fica desanimada. Daí eu voltei a tomar de novo e fiquei
ótima! Acho que tem que tomar mesmo. (Nair, 51 – Corpo em Forma).
Trech e Rosa (2008, p.208) afirmam que “o fim da vida reprodutiva é uma espécie de
morte em vida das mulheres. A prescrição de hormônios, nesta perspectiva, teria o objetivo de
salvá-las desta espécie de condenação”. Para essas autoras “hormônio e rejuvenescimento”
estão juntos na batalha contra o envelhecimento, e para essa batalha todas as mulheres foram
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convocadas e precisam lutar. Verificam-se as ponderações das autoras nas falas das
entrevistadas, quando estas afirmaram que “tem que fazer”, que são “obrigadas”, e que não
conseguiriam viver sem a reposição hormonal. Imaginar-se perdendo a juventude e iniciando
a velhice parece não ser uma tarefa fácil para as mulheres, embora seja algo natural na vida de
qualquer ser humano.
Mesmo entre as mulheres que ainda não adentraram na pós-menopausa, muitas, cerca
de 40%, têm opiniões positivas acerca da TRH, e a fariam sem problemas. Algumas já deram
início ao tratamento médico para esse fim. Porém, a maioria, 60%, se mostrou indecisa,
afirmando não ter informações suficientes, pois ainda não adentrou nessa fase. Ainda existem
mitos e incertezas sobre a menopausa e a reposição hormonal:

Tem muitos pós e contra. No ponto de vista médico, se fala muito da questão
de câncer pras pessoas que têm propensão, trombose etc. Mas do ponto de
vista mulher, eu imagino que tem uma forma gradual de você ter essa
diminuição hormonal, com os cuidados devidos. Acho que você fazendo essa
questão do exercício, da boa alimentação, você já tem esse retardo, daí essa
necessidade da reposição fica mais tardia; daí você tem que pesar mais os
riscos e benefícios. (Marília, 45 – Corpo em Forma).
Pra mim particularmente eu ainda não comecei, mas eu vou fazer de tudo pra
não fazer essa terapia, porque já ouvi dizer que ela tem muitos efeitos
colaterais em relação a câncer, então enquanto eu puder adiar eu vou adiar.
(Soraia, 51 – Corpo em Forma).
Eu sei que existem informações contraditórias. Alguns falam que faz bem,
outros falam que faz mal. Como eu ainda não pesquisei eu não sei te falar.
(Vera, 45 – Corpo em Forma).
As entrevistadas manifestaram certa dificuldade em responder a essa pergunta, até
mesmo aquelas que disseram estar no climatério e que fazem a TRH. As perguntas anteriores
foram respondidas com entusiasmo pela maioria das mulheres. Elas compartilharam com
orgulho a rotina disciplinar. No entanto, quando questionadas sobre a reposição hormonal,
foram curtas e diretas. Não entraram em detalhe. Por exemplo, as mulheres que afirmaram ter
feito reposição hormonal e que pararam por algum motivo, não especificaram o porquê de
terem parado. No caso das mulheres que ainda não entraram na menopausa, as respostas
foram breves também. Destas, algumas alegaram não ter informação a respeito desse período.
Talvez tentassem demonstrar que ainda estão jovens, sendo o assunto não pertinente ao
momento. Do grupo das mulheres que ainda não se encontram no período da menopausa,
algumas pontuaram que o controle da rotina, por meio de práticas de exercícios físicos, e uma
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alimentação disciplinada podem retardar a chegada da menopausa e, dessa forma, retardar o
envelhecimento. Segundo Moreira (2011, p.15), “os médicos entendem que a adoção de
hábitos saudáveis [...] não é suficiente para contrabalançar os impactos do desequilíbrio
hormonal”, ou seja, a reposição hormonal se torna quase uma necessidade.
As maiores dúvidas que envolvem a TRH estão relacionadas ao possível
desenvolvimento de câncer e o ganho de “quilos a mais”, localizados na região abdominal.
Durante as análises, verificou-se que as pesquisadas de segmentos sociais diferentes
respondiam as questões também de maneira diferente. As mulheres com a renda menos
elevada emitiam respostas vagas, demonstrando não ter conhecimento ou informação sobre o
assunto. Em contrapartida, as mulheres com poder aquisitivo maiores justificavam suas
respostas. Por exemplo, estas mulheres souberam apontar a relação entre a reposição
hormonal e o câncer, como o caso de Marília e Luana:

Tem muitos pós e contra. No ponto de vista médico, se fala muito da questão
de câncer pras pessoas que tem propensão, trombose etc. (Marília, 45 – Corpo
em Forma).
Não sei muito bem como funciona, mas eu creio que pra quem não tem risco de
câncer, pelo menos pelo que eu já fui informada, é interessante. (Luana, 45 –
Corpo em Forma).
Entre as entrevistadas que estão na pós-menopausa, algumas disseram ter parado a
reposição com hormônio sintético, porque não se adaptaram. As mulheres de camadas sociais
mais altas justificaram o fato pelo medo de incidência de câncer. As mulheres de camadas
sociais mais baixas justificaram o fato a partir do ganho de peso. Isto demonstra a diferença
de informações recebidas entre mulheres de segmentos sociais diferentes.

Algumas amigas minhas tiveram que parar por causa do risco do câncer, né?
[...] Eu só não paro porque não tem ninguém na minha família com histórico
da doença. (Amanda, 50 – Corpo em Forma).
Olha, eu fiz por quase durante 10 anos, mas eu comecei a engordar dum tanto,
que eu parei. Eu quase morro de calor, mas não tomo mais não! (Eva, 58 –
Vitality Academia).
Eu não gosto. Eu faço, mas eu faço com hormônio natural. Por causa de
engordar. O hormônio sintético engorda. (Larissa, 54 – Vitality Academia).
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Eu fiz e parei. Eu não gostei, porque eu me senti gorda mesmo. Daí tive que
parar. (Margarete, 60 – Vitality Academia).
O discurso médico é de que o ganho de peso acontece geralmente no início do
tratamento, e está relacionado à retenção de líquido pelo organismo (MOREIRA, 2011). À
medida que se usa o hormônio, a retenção vai diminuindo. Os médicos lembram também que
o ganho de peso na menopausa está associado à diminuição do metabolismo, sintoma clássico
do envelhecimento. Já sobre a incidência de câncer, apesar de a medicina avaliar que existem
riscos, os médicos não chegaram a um consenso quanto a isto. O que a maioria deles afirma é
que se a mulher tem ou teve casos de câncer na família, ela pode ter propensão, e não é
necessariamente a reposição hormonal que vai deixá-la vulnerável ao câncer.
Enfim, se há propensão genética por parte da mulher, o câncer poderá ocorrer
independente de a mulher repor ou não os hormônios através da TRH. Os médicos afirmam
também que os benefícios advindos da reposição são maiores que os riscos (MOREIRA,
2011).
Atualmente, os médicos têm oferecido alternativas para a reposição hormonal,
sugerindo o tratamento com os chamados fito-hormônios ou hormônios naturais. Este tipo de
tratamento é realizado com o incremento de alguns alimentos na alimentação, ingestão de
chás e por meio de remédios fitoterápicos. Alimentos como os derivados da soja, do ômega 3,
grãos, amêndoas, nozes, gérmen de trigo e azeite de oliva são os mais utilizados. Quanto aos
remédios fitoterápicos, os mais indicados são o Ginseng, os manipulados que envolvem a
vitamina E e aos derivados da planta Discorea. Certamente, esse tipo de tratamento é mais
lento em relação ao hormônio sintético, mas não contém contraindicações e nem reações
adversas45.
Afinal, se existe um consentimento sobre a Terapia de Reposição Hormonal, ele se
encontra no discurso médico, que defende que o correto é a mulher, na menopausa, procurar
sempre um médico, pois só este saberá qual o melhor tratamento e o melhor remédio a ser
receitado.
Verificou-se também que algumas entrevistadas se mostraram indecisas em relação à
reposição hormonal. É importante ressaltar que cada pessoa tem a sua personalidade, ou seja,
uma maneira singular de lidar com seu corpo, embora este se torne vários corpos à medida
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MARINHO, A. Médicos defendem o uso de hormônio natural no tratamento de reposição durante a
menopausa. O Globo. Saúde, 16 out. 2010. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/saude/medicos-defendemuso-de-hormonio-natural-no-tratamento-de-reposicao-durante-menopausa-2938982>Acesso em 05 jan. 2012.
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que interage com outros. Quando às questões que envolveram menopausa e envelhecimento,
foi perceptível a demora das mulheres em iniciarem uma reação (resposta).
Os diferentes corpos, que na realidade integram um corpo único – o corpo controlado,
disciplinado, vigiado e em constante mutação –, são construídos em função de vários
discursos presentes no cotidiano, dentre os quais se destacam o discurso médico e o discurso
midiático46, que acabam tendo uma maior autoridade sobre os indivíduos.

46

A análise envolvendo o discurso midiático será tratada no próximo capítulo.
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5. CONEXÃO ENTRE O DISCURSO DAS PESQUISADAS E A MÍDIA

Com o objetivo de compreender se existe alguma relação entre os discursos das
mulheres pesquisadas e o discurso da mídia, as respostas foram analisadas a partir de hábitos
de consumo de mídia pelas entrevistadas.
Orlandi (1996b, p.96) afirma que “a mídia é um grande evento discursivo do modo de
circulação da linguagem. [...] É um acontecimento de linguagem que impõe sua forma de
gerenciamento dos gestos de interpretação, sempre na distinção do que se deve aprender como
sentido unívoco (literal)”. A mídia atua de forma pedagógica, com o intuito de ensinar às
pessoas maneiras correta de agir, pensar e falar.
Fischer (2005), em sua pesquisa sobre subjetividade feminina, utiliza o termo
“dispositivo pedagógico da mídia” para explicar a ação educativa pelo qual a mídia,
principalmente a televisão, por meio de diversas estratégias de linguagem, tem procurado
mostrar-se como espaço privilegiado de "educação" das pessoas.
Os discursos e imagens distribuídos pela mídia têm a capacidade de produzir
construções simbólicas, pois se apropriam de elementos presente na cultura, reforçando-os e
naturalizando-os, constituindo, assim, um discurso hegemônico, que atravessa e articula todas
as outras esferas.
Pretende-se, dessa maneira, compreender se há correspondência entre os discursos das
entrevistadas e o discurso da mídia, uma vez que esta medeia as interpretações dos conceitos
de beleza, juventude e velhice.

5.1 Incidências midiáticas no cotidiano das pesquisadas

Com o objetivo de entender como as mulheres entrevistadas formam seus conceitos
sobre beleza e sobre o que é ser bonita na sociedade, e partindo da hipótese de que a mídia
propaga padrões de beleza, o que influencia de alguma forma as mulheres brasileiras,
questionou-se: “Onde você busca referências sobre o que é ser uma mulher bonita na
sociedade?”.
A maioria das mulheres, 84%, respondeu, sem hesitação, que o local onde buscam
referências de beleza é na televisão:
Ah, na televisão com certeza! (Amanda, 50 – Corpo em Forma).
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Uai, eu assisto televisão, né? (Madalena, 45 – Vitality Academia).
A revista, que também é hábito de mídia, foi lembrada por um número significativo de
entrevistadas, cerca de 33%:
[...] Ah, eu vejo revista também, sabe? (Ludimila, 52 – Vitality Academia).
[...] Então... Além de TV, eu olho algumas revistas de vez em quando. (Irene,
59 – Corpo em Forma).
Demais dados levantados foram: 12,5% das entrevistadas apontaram a revista como
única fonte de referência. Além da revista, outras referências foram citadas: internet, 12,5%;
vitrines de lojas, 8%; conversas com as amigas nos salões de beleza, 8%; e consultas médicas,
8%.
Sabe-se que a televisão é um dos suportes midiáticos que alcança um número
expressivo de pessoas. Assim, as entrevistadas foram questionadas sobre quais as
programações mais assistidas por elas. As telenovelas foram indicadas por 42% das mulheres;
33% citaram os telejornais; 21% apontaram o Programa Bem Estar da Rede Globo; e 8%
citaram programas diversos, como o GNT Fashion (do canal fechado GNT), Esquadrão da
Moda (do SBT) e programas do canal fechado Discovery Home and Healthy.
Quanto às revistas, os índices foram: revista Boa Forma (editora Abril), 17%; revista
Cláudia (editora Abril), 8%; as revistas Corpo a Corpo (editora Escala), Elle, Estilo,
Manequim e Saúde (editora Abril), obtiveram 4% cada. A maioria, 55%, disse “ver” as
revistas que ficam disponíveis em recepções e academias:

Ah, eu vejo as que estão assim à minha disposição nas academias, na escola de inglês
da minha filha, na escola de música, salão [risos]. (Keila, 55 – Corpo em Forma).
Revista? Sei lá [risos]. [...] Ué, essas que normalmente tão na academia, no salão,
né? (Marília, 45 – Corpo em Forma).
[Qual revista você costuma ler?] Essas revistas mentirosas aí [risos], que mostra uns
corpo mentiroso! [...] Vejo normalmente na academia, médico, salão... (Viviane, 52 –
Corpo em Forma).
Embora os telejornais tenham uma boa receptividade como hábito de televisão, as
revistas semanais voltadas para notícias, como Veja e Isto é (oferecidas pelas duas
academias), não foram citadas. Percebe-se, dessa forma, que a referência de notícias para as
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mulheres encontra-se na televisão. É importante salientar que o verbo utilizado para se
referirem às revistas foi o “ver” e não o “ler”. A utilização do verbo “ver”, como pode ser
observada nas respostas, confirma a tese de que a presente cultura constitui-se como cultura
da visualidade, da imagem.
No momento em que foi realizada a referida pergunta, algumas mulheres “viam”
revistas enquanto faziam uso de aparelhos ergométricos. Em nenhum momento constatou-se
que as entrevistadas estavam “vendo” as revistas Veja ou Isto é. Por outro lado, notou-se que
as mulheres “viam” as revistas Boa Forma, Quem e Caras, ambas oferecidas pelas academias.
Kellner (2001, p.301) coloca que na sociedade atual “a imagem muitas vezes descentra
a importância da narrativa [...] visto que certas imagens [...] se transformam em centro de
fascinação, de prazer sedutor, de uma intensa, porém fragmentária e transitória experiência
estética”. As imagens fornecem modelos de aparência, condutas, valores, e, assim, a
subjetividade passa a ser mediada e modelada pela mídia.
Talvez por isso a televisão tenha uma preferência maior entre as entrevistadas, assim
como as revistas de fofoca, de moda e de corpo, que trazem mais a linguagem não verbal
(fotos) do que a linguagem verbal (textos escritos). Por aliar imagem, som e movimento, a
televisão se torna um dos principais veículos na difusão de construções simbólicas na
sociedade. Para isso, ela se utiliza de dois tipos de discurso: o visual e o auditivo. “Graças a
essa estratégia, o meio penetra no dia a dia de pessoas de diferentes faixas etárias e condições
sociais, modificando hábitos familiares e obtendo o status de importante meio de
comunicação” (TEMER e TONDATO, 2009, p.12).
No entanto, o questionamento ainda prevalece: Como elas não citarem nenhuma
revista de notícias, se 33% afirmaram assistir telejornais? A resposta a esta indagação
apareceu no decorrer da entrevista. Ao serem questionadas sobre os telejornais preferidos, os
mais lembrados foram: o Jornal Hoje, 49%; e o Jornal Bom dia Brasil, 21%, ambos da Rede
Globo. O programa jornalístico Globo Repórter também foi bastante citado, 17%, sendo este
classificado como telejornal pelas entrevistadas. Foi questionado também sobre quais os tipos
de reportagens ou quadros que elas mais apreciavam nesses telejornais. A maioria das
mulheres, 91%, apontou quadros ligados à saúde, dieta, cuidados com o corpo, alimentação,
moda e, ainda, matérias sobre cuidados e decoração da casa. Nesse momento, verificou-se
uma relação entre a revista mais citada, a Boa Forma, que também trata de questões
cotidianas, e os quadros preferidos nos telejornais. É importante ressalta-se que o programa
Globo Repórter foi lembrado por um número significativo de mulheres, e este programa,
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atualmente, apresenta reportagens elaboradas em torno dos temas abordados pelas
entrevistadas. Ludimila, uma das pesquisadas, disse:

Ah, sabe qual eu gosto também? O Globo Repórter, porque tem muita matéria
sobre alimentação saudável, né? (Ludimila, 52 – Vitality Academia).
Em relação aos temas que versam sobre saúde e cuidados com o corpo, tem-se o
programa Bem Estar, também lembrado pelas entrevistadas. Nota-se que existe,
primeiramente, uma preferência por imagem (comprovada pela incidência da televisão e das
revistas imagéticas) e por assuntos ligados à saúde, o que vem a confirmar o discurso de
medicalização da vida, tratado no capítulo anterior.
Assim, foram escolhidos três produtos midiáticos para análise: a telenovela Fina
Estampa, o programa Bem Estar, ambos da Rede Globo de Televisão, e a revista Boa Forma,
da editora Abril.
A presente análise tem como objetivo relacionar os discursos das pesquisadas com o
discurso e imagens presentes na mídia. Portanto, não será uma análise aprofundada sobre cada
um dos produtos midiáticos selecionados, mas apenas uma relação dos dois discursos –
entrevistadas e mídia. Após as análises individuais de cada produto, far-se-á uma comparação
entre eles.

5.2 Fina Estampa: folhetim em horário nobre

Para se compreender a apropriação simbólica dos discursos e imagens midiáticas
dentro dos discursos das entrevistadas, a análise da telenovela é de fundamental importância,
pois este foi o produto midiático mais citado por elas. É importante salientar que as
pesquisadas não especificaram qual telenovela preferem assistir. No entanto, ao apontarem a
atriz Christiane Torloni – que atua na telenovela das 21h00 da Rede Globo – como referência
em beleza, escolheu-se a novela Fina Estampa como produto midiático. Algumas mulheres
fizeram questão de explicar que achavam a atriz bonita, e não a personagem, demonstrando
que acompanham a trama47:

Não aquela coisa ruim da personagem dela [risos], mas a atriz mesmo.
(Ludimila, 52 – Vitality Academia).
47

Ao diferenciarem personagem e atriz, as entrevistadas explicavam: a atriz é bonita, elegante, “inteirona”, mas
sua personagem, apesar de ter características de beleza, é reprovada pelas atitudes e comportamentos.
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Olha, mas eu acho bonita é a atriz mesmo, porque a tal da Tereza Cristina,
Deus me livre! [risos]. (Nair, 51 – Corpo em Forma).
Além disso, a maioria das atrizes tidas como referência de beleza esteve presente em
telenovelas anteriores e no mesmo horário, como, por exemplo, em Insensato Coração, que
havia terminado poucas semanas antes do início das entrevistas. Este fato indica que as
telenovelas no horário das 21h00 é bastante assistida pelas pesquisadas, o que confirma
pesquisas realizadas nesse campo. Segundo a tabela de audiência da TV Anhanguera, afiliada
da Rede Globo em Goiânia, Fina Estampa alcançou 36 pontos de audiência (o produto com
mais audiência dentre toda a programação da emissora), abrangendo mais de 200 mil
domicílios com seus televisores ligados na telenovela durante o mês de setembro de 2011 –
quando se iniciaram as entrevistas. As mulheres são a maioria dos telespectadores, pois
representam mais 60%, e destas, mais de 40% são mulheres acima de 35 anos de idade48.
Atualmente, a telenovela brasileira constitui-se como um produto cultural reconhecido
nacional e internacionalmente. É uma obra aberta de veiculação diária e com duração
prolongada, e, apesar de ficcional, tem, frequentemente, semelhanças com o real. A telenovela
apresenta imagens e desenvolve temas que abordam o cotidiano dos brasileiros: relações
amorosas, políticas, econômicas, conflitos internos e familiares, medos, inseguranças, desejos
etc. Temer e Tondato (2009, p.12) afirmam que a telenovela “penetra no dia a dia de pessoas
de diferentes faixas etárias e condições sociais, modificando hábitos familiares e obtendo o
status de importante meio de comunicação”. Portanto, nelas o real se confunde com o
imaginário.
O que está sendo representado, na verdade, possui, de fato, propriedades daquilo que
se representa. Por exemplo, na telenovela Fina Estampa as atrizes que representam as
personagens realmente estão lá. Elas estão agindo, falando, interpretando. Elas representam
mulheres em envelhecimento e de fato são mulheres em envelhecimento. Ou seja, existem
propriedades reais na representação, o que auxilia na apropriação simbólica que se faz das
imagens e discursos.
Todo o esforço em fazer com que o simulacro esteja o mais próximo possível do real,
mostrando na telenovela “a vida como ela é”, por meio de diálogos informais, das cenas
realizadas em locações externas (ruas, shoppings centers, lojas, parques, praias etc.), da
utilização do humor e da criação de personagens com problemas reais, resultou na criação de
48

Para maiores informações sobre a tabela de audiência Cf. Anexo A, na página 163.
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um repertório de referências apropriadas pelos telespectadores, como é o caso de referência de
beleza das atrizes citadas.
A preferência por tramas contemporâneas tornou-se regra, pois se faz necessário
introduzir assuntos em circulação na sociedade, bem como inserir novidades, fazendo com
que as representações veiculadas provoquem interesse nos telespectadores. Assim, a
telenovela acabou se incorporando à cultura do país, caracterizando o que Lopes (2009, p.22)
denomina de “narrativa da nação” e “recurso comunicativo”:

Essa situação alcançada pela telenovela é responsável pelo caráter, senão único, pelo
menos peculiar, de ser uma “narrativa nacional” que se tornou um “recurso
comunicativo” que consegue comunicar representações culturais que atuam, ou ao
menos tendem a atuar, para a inclusão social, a responsabilidade ambiental, o respeito
à diferença, a construção da cidadania.

Dessa forma, garante-se a preponderância da telenovela pelo peso conquistado por este
produto na indústria televisiva, assim como por sua capacidade de produzir e reproduzir
imagens que os brasileiros têm de si, e nas quais os brasileiros conseguem se reconhecer.
Sendo assim, não só os corpos são construídos diante do recurso comunicativo da telenovela,
mas também as subjetividades.
Conforme Lopes et. al. (2002, p.187), a mediação – fato que acontece na interação
entre produção dos produtos massivos, como a telenovela, e a receptividade das pessoas em
relação a esses produtos – é também uma forma de produção da subjetividade. Assim, a
subjetividade também é construída por meio das mediações que introduzem representações
nas pessoas.
Relacionando o discurso das pesquisadas, no que se refere à subjetividade, beleza,
corpo e envelhecimento, com o que se observa nas imagens e representações da telenovela
mais assistida, analisou-se a programação entre os meses de setembro e novembro de 2011.
Para a análise da telenovela, não se utilizou de técnicas como a Análise de Discurso ou
Análise de Imagem, e sim, lançou-se mão da identificação das características dos personagens
principais, buscando nos discursos das entrevistadas reflexos das imagens dos personagens.
No início da análise, fez-se um levantamento das personagens com a faixa etária
correspondente às das entrevistadas. Encontraram-se sete: Christiane Torloni (Tereza
Cristina), Lilia Cabral (Griselda Pereira), Renata Sorrah (Danielle Fraser), Julia Lemmertz
(Esther), Dira Paes (Celeste), Totia Meirelles (Zambeze), e Arlete Salles (Vilma Moreira). A
trama não aponta as idades das personagens, portanto a aproximação da idade foi realizada
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por meio da observação das próprias estórias: idade dos filhos e possível idade da concepção
dos mesmos; e a idade das atrizes. Assim, a idade utilizada nesta pesquisa é apenas uma
aproximação da idade concreta que cada personagem possivelmente apresenta: faixa etária
entre 45 e 60 anos.
No Brasil, segundo o censo 2010 do IBGE49, do total de mulheres, 16,25% se
encontram na faixa dos 45 aos 60 anos de idade. Considerando este número, e comparando
com a telenovela Fina Estampa, verifica-se que do total de personagens femininas, tem-se um
número expressivo, de 18,9% na faixa etária pesquisada, portanto, significativo. Então, se a
telenovela busca se espelhar na vida cotidiana e mostrar a diversidade social em termos de
gênero e geração, percebe-se que a representatividade das personagens femininas em
envelhecimento está além da realidade do país.
Passando-se à análise das personagens de Fina Estampa, inicia-se com Christiane
Torloni, a atriz mais lembrada na pesquisa. A personagem de Christiane Torloni é uma
mulher elegante, de classe alta, sempre muito bem maquiada, bem vestida e bem penteada, até
mesmo na hora de dormir ou acordar. Ela usa diversas joias e acessórios que complementam e
valorizam ainda mais o visual da personagem. Talvez por isso, a maioria das entrevistadas
justificou a escolha:
Acho ela muito chique, elegante. (Eliete, 48 – Vitality Academia).
O jeito dela se vestir, se maquiar. (Ludimila, 52 – Vitality Academia).
Acho que ela se veste bem, tá em forma. (Soraia, 51 – Corpo em Forma).
Ela é magra, elegante, jovem. (Nair, 51 – Corpo em Forma).
Dos atributos pontuados, o mais citado pelas entrevistadas foi o fato de a atriz estar
“inteira” pela idade que tem. Ou seja, elas veem nela um exemplo, ou até mesmo uma meta, a
qual podem se mirar e, dependendo de seus esforços, ficar como ela: uma “mulher madura”
sem rugas, magra e com o corpo tonificado. A personagem de Cristiane Torloni sempre usa
vestidos ou saias na altura acima do joelho, justos ao corpo e com decote nos seios, conforme
figuras 1 e 2. Roupas que enaltecem ainda mais as qualidades tão aspiradas pelas pesquisadas.

49

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA). Sinopse do censo demográfico
2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf>. Acesso em
30 abr. 2011.
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Figura 1: Imagem oficial da personagem
(encontrada na página da telenovela na internet).

Figura 2: Personagem usando blusa com
decote, saias com pernas a mostra, salto alto,
cabelo arrumado, joias e maquiagem.

As personagens lembradas e que se encontram na faixa etária abordada, se enquadram
nos padrões de beleza ressaltados nos discursos das entrevistadas: uso de roupas que
enalteçam os corpos magros, e, principalmente, cortes de cabelos e maquiagens que
engrandecem o rosto liso, sem rugas, com aspecto jovem. Observam-se os atributos nas
figuras de 3 a 8.
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Figura 3: Lilia Cabral
em imagem oficial da
personagem Grizelda.

Figura 6: Dira Paes
em imagem oficial da
personagem Celeste.

Figura 4: Renata Sorrah
em imagem oficial da
personagem Daniele.

Figura 7: Totia Meirelles
em imagem oficial da
personagem Zambeze.

Figura 5: Julia Lemmertz
em imagem oficial da
personagem Esther.

Figura 8: Arlete Salles
em imagem oficial da
personagem Vilma.

Percebe-se, nas imagens apresentadas, que não nenhuma das atrizes tem sobrepeso, ou
rugas expressivas estampadas no rosto. Nota-se, por exemplo, que a atriz Arlete Salles, 69,
interpreta uma mulher de idade inferior, o que reafirma o discurso das entrevistadas: quando a
mulher se cuida e tem uma vida saudável, é possível, sim, parecer ter menos idade. Dessa
forma, há coerência nos discursos das entrevistadas, que enfatizaram a todo instante a relação
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entre beleza e corpo jovem e magro. Enfatizaram também o “eu”, interior, e sua expressão
através do corpo exterior. Por meio das roupas, acessórios, cabelos e feições, cada uma das
personagens se maquia e se arruma de acordo com a sua subjetividade, o seu jeito de ser, a
sua personalidade (figuras 9 a 15).
Lilia Cabral interpreta uma personagem simples que mesmo se tornando milionária
continua trabalhando e mantendo os mesmos costumes: roupas simples, não usa muitos
acessórios, usa brincos e relógios pequenos, pouca maquiagem e não usa saltos. Ela também
usa roupas com cores fortes, coloridas, para demonstrar seu modo de ser: uma mulher alegre.
Utiliza calças e camisas quando está no seu cotidiano de trabalho (um trabalho masculinizado,
em que a personagem é chamada de “Pereirão, seu marido de aluguel”), e vestidos para outras
ocasiões.
Renata Sorrah interpreta uma médica famosa, uma cientista, e, por isso, suas roupas
são mais sérias: faz uso de tailleur ou ternos femininos com cores mais fechadas e discretas, o
que representa sua personalidade séria e reservada.
A atriz Julia Lemmertz interpreta uma designer de moda e suas roupas têm estilo,
cortes e cores diferenciadas, para demonstrar sua imagem criativa, artística, mas sem deixar
de lado a fineza e a elegância que sua classe social (alta) solicita.
Dira Paes interpreta uma mãe de família de classe baixa, e por este motivo se veste
com roupas mais simples, sem acessórios, com cores delicadas, para enaltecer sua imagem de
mãe, de amiga.
Totia Meirelles interpreta uma mulher adepta de uma vida natural, “zen”, como é
chamada na telenovela. Ela e o marido mantêm uma comunidade no estilo hippie em uma
pousada. Seus trajes são: vestidos longos, com estampas indianas e orientais e muitos
acessórios feitos de materiais naturais.
Por fim, Arlete Salles é a única de todas as personagens citadas que utiliza mais calças
do que vestido ou saias, talvez pelo fato de exercer uma profissão típica dos homens: taxista.
No entanto, os trajes não deixam de revelar seu corpo, pois as calças são justas, juntamente
com as blusas que enaltecem os seios. Ela utiliza muitas roupas coloridas, na tentativa de
demonstrar seu comportamento alegre, brincalhona. Seguem imagens de cenas extraídas
retiradas do site da telenovela Fina Estampa, para melhor visualização do figurino das
personagens:
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Figura 9: Personagens de Christiane Torloni (Tereza
Cristina) à esquerda e Lilia Cabral (Griselda) à direita.

Figura 11: Personagem de Renata Sorrah
(Dra. Danielle) em sua casa.

Figura 13: Personagem de Dira Paes (Celeste)
com seu marido.

Figura 10: Personagem de Christiane Torloni (Tereza
Cristina) com um de seus vários modelos de camisola.

Figura 12: Personagem de Julia Lemmertz (Esther)
em sua empresa.

Figura 14: Personagem de Totia Meirelles
(Zambeze) na praia (onde trabalha) conversando
com uma cliente.

Figura 15: Personagem de Arlete
Salles (Vilma) com seu taxi.
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As demais personagens femininas de Fina Estampa também mantêm um padrão de
corpo magro, “sarado” e jovem. Em alguns casos, o corpo é o principal atributo, como o de
Teodora (Carolina Dickman), Dagmar (Cris Vianna)50 e Deusa (Michele Martins) (figuras 16
a 22).

Figura 16: Carolina Dickman (Teodora)
em seus vestidos justos e curtos.

Figura 18: Teodora com calças legging metálica de
malha foil stretch, que marcam a silhueta do corpo.

Figura 17: Teodora em uma das muitas cenas onde
aparece apenas de lingerie ou biquíni.

Figura 19: Cris Vianna (Dagmar) apareceu completamente nua
em várias cenas da trama, tomando banho de mangueira na laje
de sua casa.

Figura 20: Cris Vianna
(Dagmar) com seus
vestidos justos e curtos.

50

Dagmar é uma personagem negra, e, como de costume, a Rede Globo sempre sensualiza e mostra muito o
corpo dessas atrizes. Geralmente, as negras interpretam personagens pobres, mas com um corpo super
“malhado”, e têm personalidades sensuais, fogosas. Para ler mais sobre esse assunto Cf. BORGES, C. 2011. Para
um trabalho futuro, o marcador social “raça” poderá ser observado.
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Figura 22: Deusa em cena usando lingerie.

Figura 21: Michele Martins (Deusa) em uma
de suas cenas com camisolas sensuais.

Na telenovela Fina Estampa, existem muitas cenas gravadas na praia, onde diversos
figurantes – homens e mulheres – aparecem “vestindo” um corpo no padrão ideal. Há também
uma grande empresa de biquínis – a Fio Carioca (da personagem de Julia Lemmertz) –, que
em diversas cenas mostra modelos desfilando com seus novos produtos, reafirmando o corpo
feminino (figuras 23 a 26) e trabalhando uma espécie de pedagogia visual, ou seja, ensinando
as mulheres a buscarem o corpo correto.

Figura 23: Desfile da Fio Carioca.

Figura 25: Desfile da Fio Carioca.

Figura 24: Desfile da Fio Carioca.

Figura 26: Cena gravada na praia.
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Passando agora à análise de características mais implícitas, faz-se necessário observar
alguns pontos. O primeiro diz respeito ao consumo de produtos para o corpo, sendo
concretizado principalmente nos cremes para o rosto/corpo, comercializados pela personagem
Amália (Sophie Charlotte). Os cremes são produzidos manualmente e eram receitas de uma
senhora que tinha muito conhecimento sobre os efeitos cosméticos das plantas51. Amália, após
a morte dessa senhora, tenta diversas vezes reproduzir as receitas (o que é mostrado em várias
cenas), dando continuidade à produção dos cremes. Assim, após várias tentativas, ela
consegue produzir os cremes, que, na trama, parecem ser milagrosos, sendo consumidos por
mulheres de todas as idades e classes sociais, e se constituindo como a única fonte de renda da
personagem.
Em Fina Estampa, várias cenas mostram personagens fazendo uso de cremes, ora no
rosto, ora no corpo. Teresa Cristina (Christiane Torloni) sempre aparece passando cremes no
rosto quando na hora de dormir. Percebe-se que o consumo dos cremes por várias
personagens reforça o discurso das entrevistadas de que aquele rosto sem rugas, jovem, a pele
com viço, só existe porque elas se cuidam52. Esse cuidado com a pele, com o rosto, demonstra
que as entrevistadas, assim como as personagens da trama, estão praticando o cuidado de si,
ou seja, estão cumprindo a função social de serem responsáveis pelo próprio corpo. Enfim, a
beleza como consequência dos hábitos de cuidado.
O segundo ponto é a profissão da personagem Zambeze (Totia Meirelles): massagista.
A personagem tem um quiosque na praia onde um dos serviços oferecidos é a massagem. Em
várias cenas ela aparece fazendo massagens – algumas vezes nas personagens coadjuvantes da
trama –. O fato parece revelar a inserção de mais uma alternativa de cuidado com o corpo, o
que não deixa de ser mais uma forma de consumo. Das entrevistadas, o número de mulheres
que citou a massagem foi pequeno (8%). Assim, as cenas das massagens de Zambeze podem
oferecer um início da popularização desse modo de cuidado com o corpo.
O terceiro ponto observado diz respeito à maternidade na vida da personagem de Julia
Lemmertz: Esther. A personagem é uma mulher de classe alta, bem sucedida
profissionalmente, e tem um casamento que parece ser perfeito, porém, ela guarda uma
tristeza consigo: o fato de não poder filhos devido à infertilidade do marido. Ser mãe é o seu
51

O fato de se ter na trama alguém que entenda dos efeitos cosméticos das plantas e cujos cremes são tidos como
milagrosos, com ótimos efeitos sobre a pele, condiz totalmente com o patrocinador de Fina Estampa, a Natura –
uma empresa de cosméticos nacional e que é conhecida justamente por valorizar e fazer uso das plantas nativas
do Brasil.
52
Lembrando que dentre os cuidados com o corpo, o uso de cremes para o rosto/corpo foi citado por 20% das
pesquisadas. Além disso, 44% delas afirmaram que dentre os gastos mensais com estética, a maior parte é com
cremes para o rosto. Para maiores informações Cf. capítulo 4, sessão 4.1.
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maior sonho. Após conhecer uma médica que trabalha com reprodução humana assistida
(inseminação artificial), Esther percebe que, mesmo com sua idade (mais de 40 anos), existe
uma chance de conseguir realizar seu grande sonho. A partir desse momento sua vida muda
radicalmente, pois o marido não aceita ter um filho que seja de outro pai. Fina Estampa acaba
prestando um serviço público, informando aos telespectadores sobre o assunto.
Então, Esther começa um tratamento de fertilização, mas descobre que, pela idade, e
por já ter passado pela menopausa, ela não produz mais óvulos. Dessa maneira, o sonho de ter
um filho parece se tornar impossível. Diante da situação, a médica sugere que ela implante um
embrião produzido por óvulo e sêmen doados. A partir daí a trama traz a discussão sobre
gestação, pois, no caso analisado, o filho não carregaria carga genética da mãe. No entanto, o
fato de ter gerado a criança em seu útero, fez com que Esther sentisse o seu sonho realizado,
pois estaria cedendo à obrigação natural do corpo feminino: gerar filhos. Nem que para isso
ela precisasse enfrentar tantos problemas como enfrentou, até mesmo o fim de seu casamento.
A trama desenvolvida em torno da personagem Esther tem um ponto em comum com
o discurso das entrevistadas: o fato da personagem ser uma mulher bem sucedida
profissionalmente, ter um casamento feliz, ter um corpo magro, esbelto e jovem, não a exime
de alcançar o cumprimento da função feminina de exercer a maternidade. Assim, durante o
desenvolver da trama, notou-se a satisfação de Esther ao acompanhar cada passo do
tratamento, e a alegria e emoção ao receber a notícia da gravidez. Pelo fato de ser mãe, a
personagem pôde afastar ainda mais o envelhecimento, mostrando ser perfeitamente capaz de
gerar um filho.
O discurso presente na trama pode contribuir também para uma discussão em torno da
idade para se ter um filho, já que muitas mulheres estão deixando para ter seus filhos cada vez
mais tarde – após a realização profissional, por exemplo – e, assim, a telenovela cumpre seu
papel pedagógico de ensinar como as mulheres podem proceder em caso similar.
Outro ponto fundamental abordado em Fina Estampa e que auxilia na manutenção da
juventude das personagens “maduras” da trama, é o fato de as mulheres manterem uma vida
sexual ativa, mesmo após a menopausa. Das sete personagens, Tereza Cristina (Christiane
Torloni), Esther (Julia Lemmertz), Celeste (Dira Paes) e Zambeze (Totia Meirelles) são
casadas e possuem um relacionamento amoroso bastante intenso. As personagens Griselda
(Lilia Cabral), Danielle Fraser (Renata Sorrah) e Vilma (Arlete Salles), no período analisado
da trama, não eram casadas e nem tinham namorados, o que não as impediam de ficar de olho
nos “bonitões” (como elas denominavam as personagens masculinas) que apareciam.
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Em diversas cenas em que estas personagens conversavam com as amigas, deixavam
transparecer um saudosismo amoroso. A personagem de Vilma (Arlete Salles), por exemplo,
era uma viúva que vivia relembrando o período em que foi casada e as noites de amor que
tinha com o falecido marido. Além disso, fazia questão de aconselhar a filha e a neta a
aproveitarem a fase da vida que estavam vivendo, principalmente para namorar. A
personagem Griselda (Lilia Cabral) sempre dizia à amiga Celeste (Dira Paes) que sentia muita
falta de um homem em sua vida. Verifica-se, portanto, que a telenovela, ao colocar cenas
implícitas de sexo entre as personagens na faixa etária pesquisada, enaltece os valores da
juventude e valoriza a sexualidade. Sendo assim, se as personagens – ou as mulheres da vida
real – quiserem continuar sendo jovens, elas precisam também ter uma vida sexual ativa.
Dessa forma, é possível afirmar, após esta breve análise, que a telenovela Fina
Estampa funciona como um reforço dos modelos de corpos e juventudes difundidos na
sociedade – principalmente por meio de suas imagens –, no qual podem ser relacionados os
tipos de representações e os discursos das pesquisadas.

5.3 O seu Bem Estar dentro de casa

Figura 27: Apresentadores e logomarca do programa Bem Estar

O programa Bem Estar, da Rede Globo de televisão, é exibido de segunda a sextafeira, às 10h00 da manhã, e possui 40 minutos de duração. É um programa novo (ainda não
completou um ano de veiculação), mas vem alcançando bons índices de audiência, segundo a
tabela de audiência53. O programa veio tentar “salvar” as programações matinais da Rede
Globo, que vinham perdendo audiência para outras programações de canais diferentes que
53

TV ANHANGUERA. Tabela de audiência, share, custos e perfil por programa: grande Goiânia. Goiânia:
2011. Disponível no Anexo A, na página 162.
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apresentavam programas de variedades: mescla de informação, culinária, dicas de saúde e
notícias sobre os famosos. O programa estreou no dia 21 de fevereiro de 2011, e traz
informações a respeito de saúde e bem estar.
O Bem Estar foi citado por 21% das pesquisadas, que afirmaram aprovar o novo
programa:

Acho muito legal o Bem Estar porque ele tem muita informação, sabe? [...]
Ah... pra mim é um programa de auto ajuda, né? Você encontra muita coisa
que se pode aproveitar. [...] Hoje mesmo tem, né? E eu vou assistir! [risos]
(Nice, 45 – Vitality Academia).
Olha...eu gosto de assistir muito o Bem Estar, porque eu fico ligadinha nas
dicas de saúde que eles dão lá! (Leandra, 56 – Vitality Academia).
Aquele programa novo, o Bem Estar. Nossa ele é bom demais, economiza as
idas nos médicos enrolados! [risos] (Irene, 59 – Corpo em Forma).
O imaginário em torno da saúde está presente nos discursos das pesquisadas, que
associam saúde e estética ao bem estar, ou seja, o controle feito por meio da alimentação e da
rotina de exercícios físicos parece ser a chave para alcançar um estilo de vida saudável,
influência de todo um discurso medicalizado presente na sociedade.
Para compreender os discursos foram analisados quatro programas Bem Estar durante
os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Incluiu-se o mês de dezembro devido
a um quadro feito elaborado pelo programa intitulado de “Desafio de Verão”, exibido de
setembro a dezembro. No entanto, as entrevistas com as pesquisadas foram encerradas no mês
de novembro. As edições do programa analisadas foram: 21 de setembro, 07 de outubro, 14
de novembro e 21 de dezembro.
O programa Bem Estar é apresentado pelos jornalistas Mariana Ferrão e Fernando
Rocha, e conta com uma equipe de consultores que trazem informações ligadas à saúde, à
alimentação e aos exercícios físicos. A equipe de consultores é composta por sete médicos e
um preparador físico. Os médicos são: um endocrinologista, Dr. Alfredo Halpern; uma
pediatra, Dra. Ana Escobar; um infectologista, Dr. Caio Rosenthal; um especialista em
aparelho digestivo e intestinal, Dr. Fábio Atui; um ginecologista, Dr. José Bento; uma
dermatologista, Dra. Márcia Purcelli; e um cardiologista, Dr. Roberto Calil Filho. O
preparador físico é o educador físico e personaltrainer José Rubens D‟Elia.
No lugar do rotineiro “bom dia”, o apresentador Fernando Rocha usa a palavra
“saúde” para dar as boas vindas aos telespectadores, como que em uma tentativa de dar ao
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termo “saúde” mais uma função na sociedade – além da função de representar o estado de
equilíbrio do organismo. O Bem Estar privilegia os sentidos da visão e da audição ao fazer
uso de painéis gigantes, animações e manipulações diversas, para que o telespectador veja, de
forma clara e fácil, como tudo acontece dentro de seu organismo, seja em qualquer uma de
suas partes. Além disso, os apresentadores costumam também dar dicas durante o programa,
utilizando um sinal sonoro, que eles chamam de “sinal de dica”, para que o telespectador
fique atento ao que será falado. Quase sempre o “sinal de dica” está vinculado ao controle na
alimentação e rotina de exercícios físicos.
A exploração em relação ao uso dos sentidos, principalmente a visão e a audição,
parece ter o objetivo pedagógico de facilitar o ensino da maneira correta de se proceder para
se obter uma vida de bem estar.
Os diálogos realizados durante o programa exploram o uso de termos coloquiais,
favorecendo, dessa maneira, a proximidade como o telespectador. Estes podem se interagir
com os consultores, enviando perguntas.
O patrocinador do programa, a Natura, diz em seu slogan: “Natura, bem estar bem”.
Em outros termos, o slogan indica que para se alcançar uma vida saudável e boa, é necessário
cuidar do organismo, da pele, dos cabelos, enfim, vigiar os excessos e privilegiar o equilíbrio.
No decorrer da semana, o programa tem dois dias para temas específicos: na quartafeira, em que o consultor endocrinologista Dr. Alfredo Halpern trata de temas relacionados à
alimentação, sobrepeso e perda de peso; e na sexta-feira, em que o preparador físico José
Rubens D‟Elia dá dicas de exercícios e ensina a praticá-los, principalmente dentro de casa,
fazendo uso de materiais comuns e descartáveis. Nos demais dias, os temas são diversos e
envolvem assuntos voltados à saúde, à alimentação, cuidados com a pele, corpo e cabelos etc.
Nos quatro meses analisados, vários temas foram abordados pelo programa, a saber:

Assuntos

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

- Café da manhã

- Consumo de

- Alimentação

- Dieta saudável;

saudável;

gordura;

saudável;

- Trocas

- Aprenda a

- Consumo de

- Emagrecimento;

inteligentes para

comer doces;

peixes;

- Churrasco

alimentação

saudável;

menos calórica;

- Ceia de natal

- Alimentos com

saudável.

casca;

Alimentação - Emagrecimento; -Alimentação
- Alimentos
saudáveis.

saudável.
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- Exageros da
ceia de natal.
- Infecção

- Manias e TOC;

- Incontinência

- Saúde do sono;

urinária;

- Metabolismo do

urinária;

- Cuidado com os

- Colesterol;

organismo;

- Respiração;

olhos;

Saúde e

- Saúde do sono;

- Cuidado com os

-Cuidados com o

- Dengue;

Doenças

- Diabetes;

olhos (colírios);

nariz;

- Trombose;

- Memória.

- Dengue;

- Água

- Intestino;

contaminada;

- Problemas de

- Infarto;

circulação;

- Audição;

- Laqueadura e

- Sal e

vasectomia;

hipertensão.

- Dores;
- Câncer de
laringe.
Saúde da
mulher

- Cólicas

- Laqueadura;

menstruais.

- Silicone nos
seios.

Pele,
Cabelos e
unhas

- Uso do protetor

- Cuidados com os

- Como tomar

- Estrias;

solar;

cabelos;

banho

- Maquiagem;

- Cuidado com as

- Tratamento dos

corretamente;

- Depilação.

unhas;

cabelos.

- Manchas na

- Cicatrizes e

pele;

queimaduras.

- Protetor solar;
- Celulite;
- Pentes e escovas
de cabelo.

- Perdendo

- Alongamento;

- Exercícios para

- Exercícios para

calorias com

- Pilates;

combater a

melhorar a

Exercícios

exercícios físicos; - Exercícios para

incontinência

postura;

físicos

- Exercícios

boa circulação;

urinária;

- Malhação;

físicos de baixo

- Atividades

- Ioga;

- Dicas para
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impacto;

físicas incluídas

- Corrida;

perder a barriga

- Dançar para

no dia a dia.

- Andar de

em 2012.

exercitar.

bicicleta.

- Acidentes

- Cuidados com

- Diferença entre

- Postura;

causados dentro

medicamentos.

água de colônia,

- Cigarro;

de casa;

colônia e perfume; - Como chegar

Outros

- Efeitos da

- Acupuntura.

assuntos

poluição.

bem aos 80 anos;
- Obesos sofrem
discriminação;
- Bebida
alcóolica;
- Quedas em
casa;
- Primeiros
socorros.

A análise dos programas escolhidos começará com o Bem Estar do dia 21 de
setembro, dia em que o projeto “Desafio de Verão” foi iniciado. Seguem as palavras de
Mariana Ferrão na abertura do programa:

O Bem estar de hoje tem um convite super especial pra te fazer: é um
incentivo! A gente quer te ajudar a emagrecer pra chegar em forma neste
verão (Mariana Ferrão, Bem Estar – 21 de setembro).
Após a fala, os apresentadores começaram a explicar sobre o “Desafio de Verão”: um
quadro que tem como objetivo ajudar três amigas, de mais ou menos 20 anos de idade, a
emagrecerem, para que elas possam aproveitar, com bem estar e beleza, o verão. Para isso, o
programa propôs uma meta para as jovens: entrarem em um biquíni. No vídeo de
apresentação, as meninas aparecem olhando algumas vitrines de lojas de biquínis (todos em
manequins bem magros) e comentando sobre eles. Sobe então um letreiro sobre as imagens
associando as palavras “perder peso”, “saúde” e “emagrecer”. É importante ressaltar que a
palavra saúde não pode ficar fora devido ao discurso medicalizado de bem estar, mesmo que o
objetivo não esteja relacionado à saúde, e, sim, à estética: entrar em um biquíni. Segue a
apresentação de cada uma das jovens:
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Estou com 7 quilos acima do meu peso ideal e meu objetivo pra esse verão é
entrar nesse biquíni e as minhas amigas vão me acompanhar. (Juliana, 22
anos, Bem Estar – 21 de setembro).
Eu tô aqui porque eu tô topando o desafio de entrar nesse biquíni até o começo
do verão e pra isso eu preciso perder 8 quilos. (Larissa, 22 anos, Bem Estar –
21 de setembro).
Desde quando eu engravidei eu ganhei 10 quilos [...] e eu não consegui perder
esse peso. Pro verão, eu preciso entrar nesse biquíni e eu preciso de ajuda!
Você vai me ajudar Bem Estar? Por favor! (Danielle, 22 anos, Bem Estar – 21
de setembro).

Logo após a fala das garotas, o apresentador Fernando Rocha expôs o desafio
enfrentado por elas (a voz é em off, enquanto são mostradas cenas do cotidiano alimentar das
participantes):

Claro que nós vamos ajudar! [...] Mas muita coisa precisa mudar[...] na
rotina dessas meninas. A Dani é assombrada pela “tia da coxinha”, que
aparece no trabalho sempre na mesma hora. Ela vem no meio da manhã
quando bate aquela fome terrível e a Dani, é claro, não resiste. O fim de
semana com a família também é calórico. Num passeio no parque aquático,
prévia para o verão, olha a derrapada no lanche![mostra Danielle comendo
um sanduíche calórico, acompanhado de batata frita e refrigerante]
Felicidade maior vai ser ficar mais magrinha e com saúde também. Pra isso,
a Dani e as amigas vão ganhar orientação do nosso time de profissionais [uma
nutricionista, um personal trainer e uma endocrinologista]. [...] Larissa [...]
está livre, leve, solta na balada... e no churrasco também! Na festa a gente viu
que tem muita fartura [após mostrar um churrasco com as amigas], mas como
será no dia a dia? É garotas! Pra vocês chegarem ao verão mais magrinhas
vocês precisam descobrir novos sabores! E a Juliana? [...] Ela é cabeleireira e
também anda sem disciplina pra comer! [aparece Juliana comendo um pudim]
A gente sabe que isso é bom, mas é um compromisso com o seu corpo! E as
três vão acelerar, queimar os abusos! Tá valendo!

Do discurso do apresentador, extraíram-se alguns pontos importantes. Primeiro, é
nítida a conexão entre seu discurso e o discurso das pesquisadas. Quando ele diz que
“felicidade maior vai ser ficar mais magrinha e com saúde”, nota-se a relação saúde e
estética. Esse discurso também está presente em grande parte das respostas das entrevistadas.
A vigilância e do controle também estão presentes na fala de Fernando Rocha, quando
ele diz: “é preciso mudar a rotina”, “queimar os abusos” “ter disciplina ao comer”, pois cada
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uma tem “um compromisso com o seu corpo”, ou seja, cada uma delas é responsável pelo seu
corpo – o espelho do seu interior –, pois o esforço levará cada uma a “caber dentro de um
biquíni”, essa peça produzida para um único modelo de corpo que deve se moldar “a um
corpo já previamente disciplinado” (VILLAÇA, 2007, p.201).
Ainda sobre o controle e o corpo disciplinado, a endocrinologista que acompanha o
Desafio de Verão disse:

A palavra dieta não é uma palavra boa, porque dieta parece que é uma coisa
transitória que você só vai fazer por um tempo. Então, se você quer emagrecer
pro verão, você tem que emagrecer pra sua vida toda, como um todo, pra
sempre, pra todos os verões. Pra isso você tem que usar a palavra controle.
Vamos controlar melhor a qualidade do que a gente tá comendo, e não dieta
que parece que só faz por um período e não faz mais. (Dra. Cintia Cercato,
endocrinologista, Bem Estar – 21 de setembro).
Esse discurso vai ao encontro do discurso das pesquisadas, quando a maioria
respondeu que não fazia dieta, e, sim, apenas um controle alimentar. De maneira pedagógica,
característico do Bem Estar, os apresentadores e os consultores convidados ensinam o público
a como fazer “trocas inteligentes”. Eles tomam como base o que as participantes do desafio
comem em seu dia a dia, no intuito de demonstrar que manter esse controle não é tarefa tão
difícil quanto parece. Para isso, sugerem alimentos mais saudáveis e, consequentemente,
menos calóricos para serem consumidos, não só pelas meninas, mas por todos que assistem ao
programa.
As trocas propostas pelos médicos foram: sanduíche de hambúrguer com queijo e ovo
frito, contendo 800 calorias, por um misto quente, com 280 calorias; um pedaço de pizza, de
305 calorias, por uma brusqueta (torrada de pão integral com tomate, queijo e orégano), com
85 calorias; a batata frita, com 420 calorias, por batata assada, com 160 calorias (mudou-se
apenas a forma de preparo); e o refrigerante normal, com 135 calorias, pelo refrigerante zero,
com apenas 2 calorias.
Durante as “trocas inteligentes”, o programa apresentou também algumas dicas para
“emagrecer com saúde” usando um prato menor nas refeições; não colocar as panelas de
comida na mesa, mas sim deixar no fogão; comer um prato de salada antes dos outros
alimentos; comer mais feijão do que arroz; e evitar sempre as frituras. O endocrinologista do
programa, Dr. Alfredo Halpern, numa tentativa de amenizar todo esse controle e deixar a
questão mais branda, disse que:
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Isso não quer dizer que você não possa dentro de três meses, num domingo,
comer um pedaço de pizza! (Dr. Alfredo Halpern, endocrinologista, Bem Estar
– 21 de setembro).
Após a fala do endocrinologista, o apresentador Fernando Rocha convidou as três
participantes do “Desafio de Verão” para conferir a “fita métrica” e a “balança”, e verem os
pesos e medidas de cada uma delas. Quando a Dra. Cíntia mostrou a balança, as jovens
reagiram negativamente, mostrando a insatisfação com esse instrumento, que aparece hoje
como um dos opressores modernos das mulheres. Após a pesagem e a medição, a médica
concluiu que todas estão na faixa denominada de sobrepeso, que é um peso acima do ideal,
mas não chega a ser caracterizado como obesidade, como pode observado na figura 28.

Figura 28: Danielli, Larissa e Juliana – participantes do “Desafio de Verão” do programa Bem Estar

Ao concluir a pesagem, a endocrinologista ressaltou a importância do controle e da
disciplina nos hábitos diários, aliando saúde à estética novamente:

O mais importante pra essas meninas é que elas passem a adquirir bons
hábitos alimentares, que comecem a praticar atividade física, mas o mais
importante de tudo é não pensar só nesse verão. Pensar que isso daí tem que
ser um estilo de vida pra sempre, pra todos os verões, e poderem usar os
biquínis. (Dra. Cintia Cercato, endocrinologista, Bem Estar – 21 de setembro).
Ao final do programa, um telespectador questionou sobre a dificuldade de emagrecer
após os 30 anos de idade. O Dr. Alfredo Halpern respondeu da seguinte maneira:
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Porque a natureza é malvada! [risos] Ela quer que a gente envelheça, então
na medida que passa o tempo ela vai usando de recursos pra gente queimar
menos caloria, mesmo que a gente não coma mais, pra gente queimar menos
caloria, pra gente substituir o nosso músculo por gordura. [...] Após os 40 é
mais difícil ainda, e após os 50 mais difícil ainda! (Dr. Alfredo Halpern,
endocrinologista, Bem Estar – 21 de setembro).
Diante da resposta, a apresentadora Mariana colocou:

A gente podia envelhecer magro então pelo menos, né? Já tá envelhecendo,
ainda vai engordar?! (Mariana Ferrão, apresentadora, Bem Estar – 21 de
setembro).
O médico ponderou:

Aliás, é importante mesmo perder antes! Se o adolescente conseguir perder
peso, a idade deles é fantástica, então vai ser mais fácil. E o programa tem
esse objetivo: três meninas lindas, um pouco gordinhas, que vão emagrecer na
hora certa. (Dr. Alfredo Halpern, endocrinologista, Bem Estar – 21 de
setembro).
Mais uma vez um ponto similar entre o discurso do médico e o discurso das mulheres
pesquisadas: o da prevenção, que assume importância fundamental na sociedade do controle
do corpo. As entrevistadas colocaram que a prevenção minimiza os riscos prováveis de
sobrepeso, doenças e envelhecimento. Esse discurso também foi observado no programa Bem
Estar.
No programa do mês de setembro, enfatizou-se a alimentação. Já no programa do mês
de outubro, foi abordado o exercício físico. O programa do dia 07 de outubro começou com
uma pergunta realizada pelo apresentador Fernando Rocha:

Você quer hoje fazer alguma coisa boa por você? (Fernando Rocha,
apresentador, Bem Estar – 7 de outubro).
Com a pergunta, o apresentador parece chamar a atenção do telespectador para a
responsabilidade em relação aos cuidados com o corpo, uma característica constante do
programa.
Ao continuar a ensinar o telespectador de maneira didática e pedagógica, Mariana
Ferrão, levantando-se da cadeira, convidou:
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Vamos lá então fazer exercício físico! Porque aqui no Bem Estar a gente não
só fala não, a gente pratica também! (Mariana Ferrão, apresentadora, Bem
Estar – 7 de outubro).
Dessa forma, o programa procura incentivar ainda mais o telespectador, que ao ver os
apresentadores fazendo os exercícios físicos se sentem motivados e começam a agir de igual
maneira ao que é proposto pelo programa.
O preparador físico do Bem Estar, José Rubens D‟Elia, fez o seguinte comentário:

A gente sabe que tem muitas pessoas estão assistindo a gente! Muita gente já
escreve pra gente e diz que já está caminhando, que já está correndo, e tudo
isso por causa do programa, e isso é bacana! (José Rubens D‟Elia, preparador
físico, Bem Estar – 7 de outubro).
Em seguida, os dois apresentadores, o preparador físico do programa e um professor
de educação física convidado começaram a correr em uma pista de corrida improvisada. O
preparador explicou cada uma das etapas necessárias para ser um corredor. Eles mostraram
também que para quem não tem tempo e nem espaço, a corrida pode ser feita subindo e
descendo escadas do próprio prédio. Como exemplo, colocaram uma escada no programa e
começaram a praticar a corrida. Assim, demonstraram visual e didaticamente qual a maneira
correta de se fazer o exercício.
Após esta primeira etapa do programa, iniciou-se o quadro “Desafio de Verão”. O
preparador físico ensinou às jovens participantes uma série de exercícios para emagrecimento.
Novamente o preparador deu dicas para quem não tem espaço ou tempo para a prática de
exercícios. Depois, José D‟Elia convidou um atleta para falar diretamente com as
participantes. Nesse momento verificou-se o discurso de autoridade com o poder de
convencimento, influenciando as participantes e os telespectadores. O convidado, o ciclista
Danilo Moraes, começou falando sobre a mudança de seu corpo a partir do uso da bicicleta:

Pra mim foi bom isso [a bicicleta]. Antigamente eu era um pouco mais
gordinho, depois que eu comecei a pedalar eu dei uma afinada. (Danilo
Moraes, ciclista, Bem Estar – 7 de outubro).
Após a fala do ciclista, o apresentador Fernando Rocha exclamou:

Ótimo! Muito bem! Vamos afinar! [...] Vamos garotas! (Fernando Rocha,
apresentador, Bem Estar – 7 de outubro).
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Alem disso, são mostradas cenas das participantes pedalando em lugares verdes
(Parque Ibirapuera, em São Paulo) e todas elas com feição de bem estar, de prazer. O
preparador físico conversou com as meninas no sentido de convencê-las de que praticar
exercícios é algo realmente bom, e que pode ser ainda melhor se elas começarem na fase da
vida em que estão: jovens.

Vocês têm potencial pra tudo! Pela juventude de vocês, vocês podem correr,
nadar, pedalar, fazer tudo! (José Rubens D‟Elia, preparador físico, Bem Estar
– 7 de outubro).
A apresentadora Mariana Ferrão enfatizou:

Elas são jovens, tem potencial pra tudo! Agora quem está em casa como pode
descobrir seu verdadeiro potencial? (Mariana Ferrão, apresentadora, Bem
Estar – 7 de outubro).
Nota-se na fala da apresentadora, a valorização da juventude, da necessidade de
prevenção, de começar cedo o cuidado de si, e da necessidade de se praticar exercício físico.
Sobre esta necessidade, o preparador compara o ser humano a uma máquina:

[Falando sobre a pessoa que diz não gostar de exercício físico]: Ela não
consegue instalar o software da atividade física, de virar atleta. Todos nós
temos um atleta dentro da gente, um atleta que vai brotar. [...] Então é
importante ficar mais tempo fazendo atividade física e consciente! (José
Rubens D‟Elia, preparador físico, Bem Estar – 7 de outubro).
Mariana Ferrão complementou:
E insistir, né? Então vamos lá! (Mariana Ferrão, apresentador, Bem Estar – 7
de outubro).
Reafirmando a ideia, o professor de educação física presente no programa disse:

É muito importante que as pessoas entendam que exercício tem que fazer parte
da sua vida. As pessoas imaginam que exercício era que nem aquela poupança
antiga: você colocava um dinheirinho, deixava lá e depois virava um
dinheirão! [...] Então as pessoas infelizmente não entendem que exercício você
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não armazena você precisa treinar porque existe um processo que acontece no
nosso corpo. (Mauro Guiselini, educador físico, Bem Estar – 07 de outubro).
O discurso dos profissionais e dos apresentadores do programa, bem como as imagens
e as exemplificações de como fazer o exercício, principalmente usando elementos de sua
própria casa, compactua com o discurso das pesquisadas, quando dissertavam sobre a
frequência à academia. Muitas afirmaram que no começo iam obrigadas, mas que depois se
acostumaram e acabaram gostando, pois entenderam que o exercício era uma necessidade
para a vida.

Nessas dicas do programa a gente fica preparado pra vida inteira! (Fernando
Rocha, apresentador, Bem Estar – 7 de outubro).
Ao ilustrarem todo o processo de condicionamento do corpo à prática de exercícios,
eles demonstram, por meio de uma roleta giratória, o que acontece com o corpo mês a mês
para ressaltar a importância da continuidade dos exercícios. O preparador físico deu dicas de
como manter essa rotina:

O quê que é interessante? É você ter um grande objetivo! [...] Você tem que ter
um projeto pra você! [...] (José Rubens D‟Elia, preparador físico, Bem Estar –
7 de outubro).
Pode ser qualquer coisa esse projeto, né, D’Elia? Entrar no vestido do ano
novo, caber no biquíni como as meninas do nosso “Desafio de Verão” querem,
fechar zíper da calça sem deitar. (Mariana Ferrão, apresentadora, Bem Estar –
7 de outubro).
Quando a apresentadora cita como exemplos de projetos para o início da prática de
exercícios físicos questões ligadas à estética, como manter um corpo magro para que ele caiba
nas roupas ou biquínis da moda, constata-se novamente a aproximação entre saúde e estética.
O programa do dia 7 de outubro se encerrou com o preparador físico ensinando
exercícios de alongamento, explicando que estes devem ser feitos sempre ao final dos
exercícios.
O próximo programa analisado foi o do dia 14 de novembro. Nesse dia abordou-se um
tema mais ligado à estética: a celulite. O programa iniciou-se de uma maneira diferente, com
os dois apresentadores fora do estúdio do programa. Eles foram a uma praia não identificada
na cidade do Rio de Janeiro.
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Viemos descobrir o segredo da beleza carioca, que é um modelo de belezura,
de gostosura, e que faz sucesso no mundo todo, né, Mari? (Fernando Rocha,
apresentador, Bem Estar – 14 de novembro).
No mundo inteiro! [...] E é claro que a gente inveja o corpão das cariocas!
(Mariana Ferrão, apresentadora, Bem Estar – 14 de novembro).
As mineiras, as gaúchas, as cearenses, as pernambucanas, todo mundo tem
vontade de ter um corpo que nem os das cariocas! (Fernando Rocha,
apresentador, Bem Estar – 14 de novembro).
Exatamente! É por isso que a gente veio aqui pra falar de um assunto que não
é tão agradável assim, pra saber se as cariocas, com toda essa fama, também
se preocupam com celulite. (Mariana Ferrão, apresentadora, Bem Estar – 14 de
novembro).
Durante o diálogo de abertura, apareceram cenas de várias mulheres magras, com
biquínis pequenos e com o “corpão” carioca à mostra. A câmera focalizou as pernas e as
nádegas para enfatizar o tema tratado.
O discurso dos apresentadores e as cenas veiculadas comungam com toda a discussão
feita até o presente momento nesta pesquisa.
Após esse primeiro momento, o programa voltou ao seu ambiente natural, o estúdio, e
os apresentadores convidaram os profissionais que estariam presentes no programa naquele
dia: uma dermatologista e uma esteticista.
A dermatologista começou o diálogo conceituando o que é a celulite. Para tanto, o
programa montou um painel gigante para representar o tecido adiposo que fica debaixo da
pele, e, com isso, facilitar a explicação do conceito, como é possível observar na figura 29.

Figura 29: Painel representativo do tecido adiposo, para representar a celulite.
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Eles disponibilizaram células de gordura, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. O
programa também mostrou, através de manequins, os diferentes graus de celulite, e, ainda,
demonstrou, por meio de uma telespectadora que visitou o programa, qual a maneira correta
de se utilizar um creme para a celulite e a frequência semanal. Nesse momento, a esteticista
passou o creme na voluntária e explicou como se faz, em mais uma tentativa visual e didática
de ensinar os telespectadores, preferencialmente às mulheres.
Isso condiz com a resposta das entrevistadas nas academias, que disseram que o uso de
cremes faz parte dos cuidados com o corpo. Durante a exposição, a dermatologista explicou
as causas da celulite:

A celulite é multifatorial. Então ela é causada também pela parte hormonal,
pela parte genética, pelo sedentarismo e uma dieta errada. (Márcia Purceli,
dermatologista, Bem Estar – 14 de novembro).
Após as explicações iniciais, o programa voltou às imagens realizadas na praia. Os
apresentadores entrevistaram algumas mulheres que estavam na praia para saber como elas
buscam combater a celulite. As respostas das entrevistadas do programa estão em sintonia
com as respostas das entrevistadas desta pesquisa.
Academia, caminhada... (Entrevistada 1, Bem Estar – 14 de novembro).
Quando a gente tem uma alimentação mais natural, a gente tem menos
celulite!(Entrevistada 2, Bem Estar – 14 de novembro).
Disciplina alimentar, caminhadas, malhação, tudo um pouquinho! [...]
contribui um pouquinho, mas resolver não resolve não!(Entrevistada 3, Bem
Estar – 14 de novembro).
Uma enquete realizada na página do Bem Estar na internet sobre o que as mulheres
faziam para combater a celulite, apresentou os seguintes dados:

39% disseram que controlam a alimentação; 36% disseram que praticam
atividade física; 22% passam creme anticelulite; e 3% apenas fazem a
drenagem linfática, até porque é mais cara a drenagem linfática e nem todo
mundo tem acesso. (Mariana Ferrão, apresentadora, Bem Estar – 14 de
novembro).
Dessa forma, os cuidados com o corpo (alimentação, atividades físicas, uso de cremes
e drenagem linfática) se repetem mais uma vez. Fato este constatado mediante as
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entrevistadas realizadas neste estudo, e mediante as entrevistas e a enquete realizada pelo
programa Bem Estar.
Talvez pela baixa incidência de citações de drenagem linfática na enquete (assim
como ocorreu com as pesquisadas), o Bem Estar sobre celulite dedicou um tempo maior do
programa para falar sobre a drenagem. Concomitante ao programa, a telenovela Fina Estampa
apresentou uma personagem atuando nesse campo. Com isso, infere-se que ao enfatizar a
drenagem linfática como ponto de discussão, a mídia tenta popularizar essa técnica e, ao
mesmo tempo, contribuir ainda mais com a indústria da beleza.
A dermatologista apontou várias vezes durante o programa, qual a maneira correta de
se tratar a celulite:

O tratamento da celulite [...] ele se baseia num tripé. [...] A primeira parte
seria a alimentação. Então a gente tem que caprichar nessa alimentação. [...]
A segunda parte seria atividade física localizada. [...] e aí sim vem a terceira
parte: que são os cremes, a drenagem linfática e os aparelhos. (Márcia
Purceli, dermatologista, Bem Estar – 14 de novembro).
Como a celulite é multifatorial não existe um único tratamento. [...] Então é
um investimento, porque você vai controlar esse tipo de aparecimento feio na
pele. (Márcia Purceli, dermatologista, Bem Estar – 14 de novembro).
O que é importante a pessoa saber é que ela não vai melhorar 100%, mas ela
vai controlar e ter um bom resultado. (Márcia Purceli, dermatologista, Bem
Estar – 14 de novembro).

O último programa analisado foi o do dia 21 de dezembro. Esse dia também marcou o
término do projeto “Desafio de Verão”. Inicialmente, os apresentadores convidaram as três
participantes do desafio para entrarem no estúdio. O cenário era um ringue de lutas. Os
apresentadores deram boas vindas ao som da música “Eyeofthetiger” (trilha sonora do filme
Rocky Balboa, que foi eternizada como símbolo das lutas de boxes) de fundo. O roteiro do
programa baseou-se na dinâmica de uma luta, passando a ideia de desafio e conquista. Dessa
forma, as jovens participantes foram recebidas como verdadeiras lutadoras, que lutaram
contra a balança e a favor do espelho:

A luta contra a balança foi dura! Do lado de cá elas receberam instruções e,
do lado de lá, aí, você também recebeu dicas e orientações sobre a
alimentação e atividade física. (Mariana Ferrão, apresentadora, Bem Estar – 21
de dezembro).
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Pois então chegou a hora! [...] Vamos receber as três destemidas garotas! [...]
Vamos ver quem vai ser a vitoriosa! (Fernando Rocha, apresentador, Bem
Estar – 21 de dezembro).
Mariana Ferrão começou o dialogo com as participantes perguntando o que foi mais
difícil nos três meses de desafio. As respostas foram:

Foi trocar os alimentos gordurosos por alimentos integrais, light, foi difícil de
acostumar. [Passou a gostar? Pergunta Mariana] Com certeza, porque antes
não usava uma sainha dessas! [risos] [a participante usava uma minissaia]
(Larissa, participante do Desafio de Verão, Bem Estar – 21 de dezembro).
Olha, foi difícil conciliar a minha agenda que tava bem corrida.[...] Mas no
último mês eu dei o gás que precisava. (Juliana, participante do Desafio de
Verão, Bem Estar – 21 de dezembro).
Ah, pra mim foi alterar a minha péssima alimentação para uma alimentação
mais sadia, mais saudável. Foi muito difícil! [Você sentiu mais falta de que? –
Perguntau Mariana] De todos os alimentos gordurosos: sanduíches, batatas, a
coxinha... Foi horrível, mas, eu tô melhor! [risos] (Danieli, participante do
Desafio de Verão, Bem Estar – 21 de dezembro).

Após as falas, o apresentador Fernando convidou um dos consultores do programa
para ser o “juiz da batalha”:

E o juiz desta batalha quem é que poderia ser? Claro, você não consegue
pensar em outro nome! É ele, o consultor do Bem Estar, nosso
endocrinologista! 1200 combates, 500 nocautes, é ele: Dr. Alfredo Halpern!
(Fernando Rocha, apresentador, Bem Estar – 21 de dezembro).
O médico cumprimentou as participantes, dizendo:
Isso aqui é o fim da primeira fase, né? Porque depois vai ter a manutenção, o
controle. (Dr. Alfredo Halpern, endocrinologista, Bem Estar – 21 de
dezembro).
Em seguida, foram convidados a entrar no estúdio o restante da equipe que fez parte
do “Desafio de Verão”: o preparador físico, a endocrinologista e a nutricionista. Cada um
destes profissionais se tornou padrinho das participantes. Com todos dentro do “ringue”, o
programa recapitulou, por meio de vídeos e depoimentos, toda a trajetória das participantes.
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Após este momento, as participantes foram convidadas a subir na balança para
conferir se haviam conseguido bater a meta de peso proposta para o desafio. Ao ver a balança,
as participantes demonstraram nervosismo e medo do objeto:

Você tá com medo? Ela é uma balança! Nem mexe, nem fala! (Fernando
Rocha, apresentador, Bem Estar – 21 de dezembro).
Muito! Ela é terrível, sem falar, sem nada! [Ela não tem sido amiga? Pergunta
Fernando] Não! Aliás, agora tem. [risos] (Danieli, participante do Desafio de
Verão, Bem Estar – 21 de dezembro).
A balança aparece mais uma vez como instrumento opressor da figura feminina, assim
como citado pelas pesquisadas e demonstrado no referencial teórico (JORDÃO, 2011). O
nervosismo e a feição de medo das participantes ao saber que iriam passar pelo objeto eram
nitidamente visíveis. O fato de estarem fazendo isso publicamente, para milhares de
telespectadores, talvez ajudasse a aumentar ainda mais esse momento opressor para as jovens
participantes do desafio.
Enquanto as participantes se preparavam para pesar (tirando sapatos e acessórios que
possam aumentar o peso), a apresentadora fazia um histórico dos pesos durante os três meses
de projeto, para que o telespectador entendesse melhor o que se passou, mostrando também
qual era a meta de cada a ser atingida por cada uma delas.
Após a pesagem e a divulgação de que elas conseguiram atingir o objetivo, alcançando
o peso desejado e, podendo, portanto, entrar no biquíni, cada uma delas agradeceu ao
programa por ter possibilitado essa mudança de estilo de vida em suas vidas. Ao final de cada
pesagem, os apresentadores e consultores, juntamente com as participantes, faziam uma
verdadeira festa para comemorar o feito. Além disso, as jovens receberam presentes do
programa, como meio de recompensar o esforço realizado.

Foi muito legal descobrir que eu me alimentava muito mal. É muito bom
recuperar a minha alimentação correta, e despertar a atleta que eu deixei
adormecer. Pra mim foi maravilhoso, valeu muito a pena! (Danieli,
participante do Desafio de Verão, Bem Estar – 21 de dezembro).
O depoimento citado mostra a confusão realizada em torno dos conceitos de saúde e
estética. Dizer que se alimentava errado e era sedentária é quase um insulto à cultura do
saudável presente na sociedade. Portanto, “valeu muito à pena” todos os esforços que as
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participantes fizeram, pois finalmente se enquadraram no perfil de corpo e estilo de vida
pregado pelo discurso corrente.
Uma das participantes disse que se desanimou durante o projeto, pois parecia que não
estava perdendo peso. Diante da afirmação, a nutricionista respondeu:
O que é interessante passar para o paciente é isso. É que não é pra desanimar.
O paciente quer perder muito rápido. [...] E a gente tem que falar “calma, não
é de uma hora pra outra”. E isso tem que ser passado pras pessoas que estão
assistindo também: “Consegue, não desistam! Vão atrás da meta” (Dra.
Rosana Raeli, Nutricionista, Bem Estar – 21 de dezembro).
O consultor endocrinologista complementou:
Consegue, mas vamos manter! Isso não é uma corrida de cem metros, mas
uma maratona. [...] Eu tô vendo aqui vocês nervosas, não precisa disso! Se
você está empenhada, você vai conseguir! (Dr. Alfredo Halpern,
endocrinologista, Bem Estar – 21 de dezembro).
Para o arremate da discussão, a nutricionista concluiu:

Então, não é projeto verão! É outono, inverno, primavera. [...] Não encare
como uma dieta. Não é isso. É equilíbrio. (Dra. Rosana Raeli, Nutricionista,
Bem Estar – 21 de dezembro).
Percebe-se que nos discursos médicos as ideias de controle, equilíbrio e manutenção
foram exaltadas. Assim como o fato da responsabilidade individual pelo cuidado de si,
exemplificada na fala do endocrinologista: “Se você está empenhada, você vai conseguir!”.
A análise permite afirmar que o discurso médico apresentado vai ao encontro do
discurso das mulheres pesquisadas nas academias.
Durante o programa, foram dadas várias dicas, usando exemplos “vitoriosos” das
próprias participantes. No final, a endocrinologista do “Desafio Verão” respondeu à pergunta
de um telespectador:

[O que emagrece mais: fazer exercícios ou mudar a alimentação?] O
importante são as duas coisas. [...] Com a dieta você consegue perder peso
mais rápido, mas o exercício ele vai ser fundamental pra ajudar a manter no
longo prazo. Então, o melhor de tudo é fazer as duas coisas juntas. (Dra.
Cintia Cercato, endocrinologista, Bem Estar – 21 de dezembro).
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O discurso recorrente entre as pesquisadas de que é necessário uma alimentação
correta e exercícios físicos como base de um bom cuidado com o corpo foi mais uma vez
confirmado pelo discurso médico presente no programa.
O último programa analisado terminou com um grito de guerra entre as participantes,
os apresentadores e os consultores, como que em uma comemoração pela vitória da batalha
contra a gordura, o sobrepeso e o sedentarismo.
Assim, durante a análise do programa Bem Estar observou-se a ligação entre os
discursos das pesquisadas, o discurso da mídia e o discurso médico, que enfatizam, além dos
cuidados com o corpo, a questão do controle, da responsabilidade individual pelo corpo e o
investimento necessário, o que corrobora com o conceito do corpo como um capital
(GOLDENBERG, 2002, 2007, 2009).

5.4 Buscando sempre a Boa Forma

Embora as revistas não ocupem o primeiro lugar como fonte de referência de beleza
entre as pesquisadas – citada por 33% delas. Tomou-se esse produto midiático para a análise
da relação entre os discursos, tanto das pesquisadas quanto da mídia. Para tanto, escolheu-se a
revista Boa Forma, da editora Abril, e que foi lembrada por 17% das entrevistadas. Estas
alegaram “ver” as revistas disponíveis nas academias, salões de beleza, consultórios médicos
etc.
Da mesma forma como ocorreu com as análises da telenovela e do programa Bem
Estar, foram selecionadas revistas do mesmo período das entrevistas. Portanto, três números
foram utilizados: as edições de setembro, outubro e novembro.
Segundo o portal de publicidade da editora Abril54, 87% dos leitores são mulheres; em
relação à classe social, 18% se enquadra na classe A, 45% na classe B e 35% na classe C,
totalizando 98% nestas três classes; segundo a faixa etária, 20% dos leitores estão na idade
das pesquisadas (entre 45 e 60 anos), sendo que a maioria das leitoras, 59%, se enquadra na
faixa entre 25 e 44 anos de idade.
A revista Boa Forma tem seus temas voltados ao corpo feminino: traz dicas de
exercícios e alimentação, com o objetivo de modelar o corpo de acordo com os padrões
estéticos sociais, aliando o discurso estético à saúde; traz também assuntos ligados ao
54

PUBLIABRIL. Tabela perfil dos leitores: dezembro/2011. São Paulo: editora Abril, 2011. Disponível em:
<www.publiabril.com.br/tabelas-gerais/revistas/perfil-dos-leitores/imprimir>. Acesso em: 01 dez. 2011.
Disponível no Anexo B, na página 164.
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cotidiano da mulher (relacionamentos, filhos, sexo etc.), sendo relacionada, portanto, como
uma revista feminina.
No final da década de 1990, a Boa Forma passou por uma transformação, entendendo
que não era o bastante dar “dicas”, receitas de exercícios e de alimentação saudável, mas, sim,
que era necessário compreender as leitoras da revista. Para isso, a temática da revista foi
reelaborada, no intuito de atender a uma suposta nova mulher do início do século XXI,
aliando corpo e subjetividade.

A missão da Boa Forma é ajudar a mulher a conquistar um corpo mais bonito e
uma vida mais saudável. Só que as necessidades de uma pessoa hoje querer
conquistar um corpo bonito e uma vida saudável são muito diferentes, não é ser
abastecida com informações, até porque toda a mídia está povoada disso aí.
Receitinha pra você entrar em forma pro verão, pra você entrar em forma pro
biquíni, pra entrar em forma durante a gravidez, e depois do parto, e quando você é
criança, e quando você é velha... As pessoas já sabem mais ou menos, se não
sabem de cor essas coisas, elas sabem onde encontrar; existem milhões de manuais
de auto ajuda, etc. Aí a gente tá entrando, eu sinto que a Boa Forma está entrando
um pouco no plano psicológico e das emoções das pessoas [...] o que eu tô
acrescentando a essa receita do estético é um pouco para a mulher se conhecer
melhor, é uma coisa não no sentido zen, nova era,pois as pessoas estão chegando a
conclusão por a+b que é indissociável o estado emocional delas com a maneira
como elas tratam o corpo. São indissociáveis várias características culturais como
os hábitos alimentares, etc. Então, como é que faz? É esse novo momento, a leitora
da Boa Forma ta ansiosíssima para se ver na revista. (CASTRO, 2009, p. 62).

Nota-se que a revista se propõe a falar do eu exterior e interior das mulheres que
consomem a consomem, buscando atingir o plano das emoções nas leitoras, as auxiliando a
mudar para um novo estilo de vida: um estilo que as tornarão mais felizes e mais bem aceitas
na sociedade. Neste sentido, a revista procura inserir o leitor dentro dela, trazendo maior
interatividade em algumas matérias.
A revista tem como sessões principais: estrela da capa; beleza; dieta e nutrição;
fitness; saúde; moda; e especial. As sessões aparecem em destaque na capa da revista. Além
das sessões principais, a revista conta com sessões menores, intituladas “sempre em Boa
Forma”, a saber: Entre nós (editorial da revista); No site (assuntos que são abordados no site
da revista naquele mês); Boa Forma e você (opinião das leitoras); Mais bonita, Vitrine
lançamentos, Vitrine beleza e Vitrine fitness (dicas de beleza, informações de novos produtos,
incluindo seus preço); Clínica de beleza (novidades em tratamentos estéticos); Faça em casa
(dicas de beleza que a leitora pode fazer sem ajuda de profissionais); Mudei e amei, e Eu
consegui (experiências das leitoras em relação às mudanças estéticas); Menos calorias, Você
decide, Delícia light, e Prato saudável (dicas de dietas e alimentos menos calóricos); Papo de
137

academia, Pergunte ao personal, Movimento do mês e Hora da corrida (dicas sobre exercícios
físicos); Viva melhor (dicas variadas); Saúde e mulher (dicas sobre remédios e tratamentos de
saúde); Teste; No divã e Tira-dúvidas (dúvidas das leitoras são esclarecidas de acordo com
psicólogos e médicos); e Onde encontrar (contatos de todos os produtos e serviços
apresentados em cada edição). Em suma: todas as sessões, sejam elas maiores ou menores,
falam, prioritariamente, sobre estética, mesclando o tema com saúde, trazendo informações
sobre hábitos alimentares e exercícios físicos, com o objetivo de prescrever como a mulher
deve proceder na busca do corpo perfeito.
Nas três revistas analisadas, as estrelas (artistas) que estamparam a capa foram:
Carolina Ferraz (capa de setembro) – atuando na telenovela O Astro, da Rede Globo;
Christiane Torloni (capa de outubro) – atuando na telenovela Fina Estampa, da Rede Globo; e
Cláudia Leite (capa de novembro) – cantora com bastante aparição na mídia e na publicidade
durante todo o ano.
O fato de se ter duas atrizes de telenovelas estampando as capas das revistas, reflete a
maior incidência midiática entre as pesquisadas, a telenovela. E ainda, a presença de
Christiane Torloni em uma das capas no mesmo período em que foram realizadas as
entrevistas, condiz com a escolha de uma mulher bonita pelas pesquisadas, demonstrando,
assim, que a mídia exerce influência na memória das pessoas.
Carolina Ferraz e Cláudia Leite aparecem de biquíni e, Christiane Torloni, de maiô, realçando
seus corpos magros, tonificados e lisos. Com o recurso de softwares de tratamento de
imagens, o corpo e a pele das atrizes ficam ainda mais vistosas e jovens, sem marca alguma
de expressão ou do tempo, como pode ser observado nas figuras 30, 31 e 32.
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Figura 30: Capa Boa Forma setembro

Figura 31: Capa Boa Forma outubro

Figura 32: Capa Boa Forma novembro

Ainda na capa, a chamada relacionada às artistas traz um discurso autoritário
implícito, do qual se pode extrair que se a leitora seguir correta e disciplinadamente os passos
da estrela, poderá ter o mesmo corpo, a mesma pele, o mesmo cabelo, enfim, ser como ela. A
Boa Forma coloca o “aprimoramento estético” como questão de empenho individual, quando,
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na realidade, existem outros fatores embutidos, como problemas de metabolismo, por
exemplo.
Na capa de setembro, a chamada relacionada à artista é “Carolina Ferraz conta como
redesenhou o corpo aos 43 anos”. Quanto à revista de outubro, tem-se: “Christiane Torloni
MA-RA-VI-LHO-SA aos 54 anos. Aprenda com ela!”. Na edição de novembro, a chamada era
“Claudia Leite: confira o treino e o cardápio que garantem o corpão da cantora”. O uso dos
verbos no imperativo e o destaque de palavras como “maravilhosa”, convidam as leitoras a
conferir e seguir o exemplo das bem sucedidas “estrelas”.
Além da chamada da “estrela da capa”, nas três revistas as matérias de maior destaque
na capa foram relacionadas à alimentação e à perda de peso: “Acelere o metabolismo e perca
4Kg em 17 dias” (edição de setembro); “Desafio de verão: derreta 10Kg” (edição de
outubro); e “S.O.S dieta: perca 2Kg em 4 dias com a dieta do suco, 3Kg em 9 dias com a
dieta sem glúten, e 4Kg em 15 dias com a dieta sem lactose” (edição de novembro). Nestas
chamadas, os números estavam sempre em corpo maior e cores diferenciadas, evidenciando a
quantidade de pesos que pode ser perdido pela leitora. As demais chamadas que se destacaram
nas capas, de acordo com o tamanho e cores, foram relacionadas aos exercícios físicos que
auxiliam na perda de peso, evidenciando a região da barriga: “Pilates: aula fácil que chapa a
barriga” (edição de setembro); “6 exercícios para uma barriga lisinha” (edição de outubro)”;
e “Barriga zerada com aula de 8 minutos” (edição de novembro).
Observa-se que as chamadas, tanto as relacionadas à alimentação quanto as
relacionadas aos exercícios físicos, remetem basicamente ao lado estético do cuidado com o
corpo, passando, superficialmente, por questões ligadas à saúde. Verifica-se que a
alimentação controlada e a prática de exercícios físicos continuam reforçadas como os
principais cuidados que se deve ter com o corpo.
Quanto à sessão “especial” da revista, as edições de outubro e novembro trouxeram o
“Desafio de Verão Boa Forma”, que, assim como o programa Bem Estar, propôs um desafio
para o verão: “entrar em um biquíni”, o mesmo desafio proposto pelo programa televisivo. Ou
seja, disciplinar o corpo para que ele possa vestir os cada vez mais minúsculos biquínis
lançados para o verão:

Desafio de verão: reta final para encarar o biquíni. (Boa Forma, edição de
novembro, p.145).
Nessa fase inicial, o treino localizado e focado nas coxas, bumbum e barriga –
as regiões que mais atormentam o público feminino. E que também mais
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chama a atenção quando você veste o biquíni. (Boa Forma, edição de outubro,
p.106).
Falta pouco para o verão! Se você ainda não está preparada para entrar no
biquíni, comece ainda hoje uma das nossas dietas de emergência. Elas foram
feitas sob medida para enxugar. (Boa Forma, edição de novembro, p.132).
A matéria da sessão “especial” é a maior de toda a revista: contou com 11 páginas na
edição de outubro e 13 na edição de novembro, e traz basicamente receitas de dietas e
exercícios passo a passo ilustrados com fotos, para ensinar a leitora a “queimar as
gordurinhas”, como diz a revista. As dietas sugeridas no “Desafio Verão Boa Forma” foram
elaboradas pela nutricionista da atriz Débora Secco, que havia acabado de contracenar na
telenovela Insensato Coração, da Rede Globo, exibida às 21h00. A atriz interpretou uma
modelo cujo corpo era a todo tempo exaltado: magro, jovem, tonificado e “malhado”. A
revista utilizou a atriz como modelo a ser seguido, e as dietas elaboradas por sua nutricionista
pareciam gerar confiança nas leitoras.

O cardápio é assinado pela nutricionista carioca Marcella Amar, que esculpiu
o corpo mais comentado do ano [de 2011] – o da atriz Deborah Secco para
viver a Natalie, em Insensato Coração. (Boa Forma, edição de outubro, p.102).
O corpão que Deborah Secco exibiu na novela Insensato Coração foi uma das
sensações do ano. Por isso convidamos Marcella Amar, nutricionista que
cuidou da alimentação da atriz, para elaborar a dieta que também vai deixar
você com tudo em cima! (Boa Forma, edição de outubro, p.104).
Nas revistas analisadas, um selo, intitulado “Emagrece, Brasil!”, foi colocado nas nas
três capas. Dentro da revista, algumas páginas foram dedicadas a esse programa de
emagrecimento, que é coordenado pela Boa Forma e pela revista Saúde, também da editora
Abril, e tem o apoio dos Ministérios da Saúde, Educação e Esporte, do Governo brasileiro. O
programa propõe atividades físicas e mudanças alimentares para promover o emagrecimento
da população brasileira. Para tanto, eles promovem caminhadas e corridas ecológicas,
“aulões” de ginástica, oficinas de culinária light, entre outras atividades, em várias cidades do
Brasil. O resultado destas ações aparece em pequenos textos e fotos espalhados em várias
páginas pela revista, funcionando como um anúncio institucional, como pode ser conferido
nas figuras 33, 34 e 35. O programa conta ainda com o apoio de uma rede de academias.
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Figura 33: Página do programa “Emagrece,
Brasil!” na edição de setembro

Figura 34: Página do programa “Emagrece,
Brasil!” na edição de outubro

Figura 35: Página do programa “Emagrece,
Brasil!” na edição de novembro

Na edição de setembro, a sessão “especial” da revista tratou de um aplicativo para
celulares que a Boa Forma lançou com o objetivo de ajudar as leitoras a emagrecer no dia a
dia, e que também faz parte do programa “Emagrece, Brasil!”. O aplicativo possibilita uma
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agenda onde a leitora pode colocar o que comeu, quantas vezes bebeu água, fez exercício,
entre outros tópicos. Ele informa também quando o número de calorias diárias já foi
alcançado, oferece uma lista de alimentos com os respectivos números de calorias, dá dicas de
treinos, de acordo com cada corpo (peso e altura), e, à medida que se cumpre a agenda, a
leitora ganha “medalhas” virtuais, que podem ser compartilhadas em suas redes sociais.

Nosso aplicativo vai calcular para você a cota diária de calorias para
conseguir atingir o peso que sempre quis. É só registrar alguns dados (peso,
sexo, idade...) e definir uma meta. Por exemplo, chegar aos 55 quilos perdendo
meio quilo por semana. (Boa Forma, edição de setembro, p.106).
No calendário fica registrado tudo o que você comeu e as atividades físicas
que fez nos dias anteriores. (Boa Forma, edição de setembro, p.108).
Sobre o registro das atividades e da alimentação, entende-se que estes reafirmam o
discurso do controle, da vigilância e da culpa presentes na sociedade, o que ficou evidenciado
nas respostas das entrevistadas. O discurso do controle não está presente somente nessa
matéria, mas, praticamente, em todos os textos da revista. Para reforçar o discurso e criar mais
segurança e confiança nas leitoras, a revista oferece algumas sessões onde existe uma
interação leitora e revista: as leitoras escrevem sobre suas experiências e angústias na hora de
fazer uma dieta (sessão “no divã”), compartilham experiências de emagrecimento, como
forma de superação (sessões “eu consegui” e “mudei e amei”) e tiram dúvidas com
nutricionistas, personals, dermatologistas, e outros profissionais vinculados à saúde e à
estética (sessões como “Boa Forma e você”, “pergunte ao personal”, “teste” e “tira-dúvidas”).
Estando presente em quase 40% de todo o conteúdo da revista, a publicidade também mantém
o mesmo discurso. Além da publicidade em forma de anúncios, algumas matérias trazem
preços e características de vários produtos das áreas alimentar, estética, de exercícios físicos e
etc. Grande parte da publicidade presente na revista ressalta o emagrecimento, enfatizada a
todo instante na te Boa Forma, conforme figuras de 36 a 38.
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Figura 36: anúncio de suco light

Figura 37: anúncio de shake

Figura 38: anúncio de vitaminas e shake

5.5 “Por que a mulher tem que ser bonita? Ué, porque tá na mídia, né?”

Por meio da análise dos três produtos midiáticos, observou-se que enquanto a
telenovela Fina Estampa funciona como um reforço dos modelos de corpos e juventude
144

presentes na sociedade, utilizando das representações, através de imagens, e também com
diálogos que se aproximam do cotidiano das telespectadoras, o programa Bem Estar exerce
uma função mais prescritiva, descrevendo a maneira correta de ser e de agir, por meio de
receitas do que comer, como se exercitar, qual tratamento estético mais adequado, ensinando,
pedagogicamente, como fazer para se obter aqueles corpos que são mostrados na telenovela,
por exemplo. São programas diferentes mas, reafirmam um o discurso do outro, ou seja, os
programas são auto referenciados, cada um ao seu modo: Fina Estampa utilizando a ficção e
o Bem Estar o jornalismo educativo. Já a revista Boa Forma consegue misturar os dois
recursos: o visual, presente na telenovela, e o prescritivo, presente no programa. Na revista,
percebe-se, mediante imagens de corpos perfeitos, tanto nas matérias quanto nas publicidades,
um reforço dessas corporificações, da mesma forma que ocorre em Fina Estampa. Em seus
textos, a revista se assemelha ao programa Bem Estar, por trazer um discurso prescritivo, que
auxilia a leitora na busca de um modelo ideal de corpo.
Na relação entre os discursos das pesquisadas e discurso da mídia, constatou-se uma
identidade em que um discurso reflete o outro, isto é, a mídia ajuda a criar e a reforçar os
padrões de corpo e juventude presentes na sociedade e no imaginário das entrevistadas, e,
estas últimas, participam da criação e do reforço dado pela mídia.
É importante ressaltar que as mulheres participantes desse processo não têm uma clara
percepção sobre isso. Durante a entrevista, quando perguntadas “por que a mulher tem que se
cuidar e estar sempre bonita na sociedade?”, a maioria, cerca de 83%, respondeu como Eliete
e Vera:

Primeiramente, pela gente mesmo, porque a gente tem que se sentir bem.
Segundo, por causa do marido. (Eliete, 48 – Vitality Academia).
Principalmente pela autoestima, é muito bom você se sentir bonita, se sentir
bem, se sentir desejada pelo marido. (Vera, 45 – Corpo em Forma).
Segundo as entrevistadas, a mulher precisa estar bonita para se sentir bem, ou seja, a
sua subjetividade precisa ser refletida em seu corpo, pois, dessa forma, alcança alguns
objetivos, como o de ser desejada pelo marido ou companheiro, fato este citado por várias
entrevistadas.
Por outro lado, apenas 16% das entrevistadas responderam estar cientes de que na
sociedade existe uma padronização de corpos, uma cobrança, e que a mídia é uma das grandes
responsáveis por esse processo:
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Na verdade, porque existe uma exigência social. Você vê isso toda hora na
televisão. Porque espiritualmente a gente não existe, só quando a gente olha
no espelho a gente começa essas exigências que não tá dentro dos padrões
exigidos do ponto de vista social. (Marília, 45 – Corpo em Forma).
A sociedade hoje cobra demais! Antigamente aos 40, aliás, há bem pouco
tempo, não é antigamente não, a mulher aos 40 anos era vovó. Hoje, se exige,
pelo menos na minha atividade profissional, estar em atividade profissional até
os 70. Então você manter um bem estar físico, uma boa aparência é bem
importante. (Sara, 45 – Corpo em Forma).
Porque hoje eu acho que o que pesa mesmo, o principal é você ser bonita, pra
tudo, né? Você vai procurar um emprego, a sua fachada é um cartão de visita.
É como a minha dermatologista fala: você tem que colocar na sua cabeça que
o rosto de qualquer pessoa é o cartão de visita, né? Você não pode querer
fugir das regras da sociedade. (Soraia, 51 – Corpo em Forma).
Por que a mulher tem que ser bonita? Ué porque tá na mídia, né? Fala que
tem que ser bonita, magra, boa forma, quer dizer, isso já é ser bonita, né?
[risos] Hoje em dia tem muito isso, essa cobrança maluca! (Viviane, 52 –
Corpo em Forma).

As pesquisadas que conseguiram ter essa percepção são todas de renda e escolaridade
mais elevada. A partir disso, é possível afirmar que a recepção das mensagens midiática passa
por reações e leituras diferentes, visto que as pessoas que recebem a mensagem são também
diferentes. Hall (2009b) compreendia essas diferenças. Ele elaborou um modelo de
codificação e decodificação, no qual procurou romper com os modelos lineares de
comunicação, que entendiam o receptor como um sujeito totalmente passivo. A partir desse
modelo, o autor propôs a analisar não só os processos de produção e circulação das
mensagens midiáticas (codificação), mas também as maneira como essas mensagens eram
recebidas (decodificação). Dessa forma, seria possível compreender como os sentidos
poderiam ser criados, reforçados e/ou reproduzidos na sociedade, com consequências
comportamentais bastante complexas e distintas.
Segundo Hall (2009b, p.377), “a codificação não pode determinar ou garantir, de
forma simples, quais os códigos de decodificação que serão empregados”, pois, desse modo, o
processo comunicativo seria perfeitamente linear, e os fatores socioculturais, econômicos e
políticos estariam sendo totalmente desconsiderados. Assim, por exemplo, o receptor pode
decodificar a mensagem de uma forma que não corresponde à codificação veiculada. Hall
(2009b, p.379) explicou essas diferenças por meio de três hipóteses que estabelecem seu
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modelo de codificação e decodificação: na primeira hipótese, o receptor decodifica a
mensagem nos termos do código referencial no qual ela foi codificada, ou seja, o receptor
responde, de maneira inconsciente, aos códigos que aparecem como naturais, legítimos e
inevitáveis; na segunda hipótese, o código pode ser negociado e, assim, o receptor pode
reconhecer os significados presentes na mensagem, mas utilizá-los somente em nível global,
pois, quando trazido para o nível local, o receptor adapta o significado de acordo com sua
realidade, sua vontade; já na terceira hipótese, o receptor decodifica a mensagem de uma
maneira totalmente contrária, retotalizando-a dentro de algum referencial alternativo e
diferente.
Essas hipóteses ajudam na compreensão da relação dos discursos das pesquisadas com
a mídia, e, também, as diferentes percepções das primeiras sobre esta última. Algumas
mulheres entrevistadas perceberam a existência do reforço a um modelo a ser seguido dentro
da sociedade; já, outras, não conseguiram ter essa percepção. O fato de algumas pesquisadas
terem feito esta reflexão demonstra uma possibilidade de ação, ou seja, caberia a elas a
possibilidade de submeter-se ao estado em que se encontram as questões relativas ao corpo ou
de lutar para alguma mudança, fato que Bourdieu (1994) denomina como capacidade de
agência. Portanto, existe uma possibilidade de resistência por parte das pesquisadas, embora
possa parecer minúscula, existe55.

55

Compreende-se que a agência e as possibilidades de resistência poderiam gerar novas pesquisas e integrar um
novo trabalho a respeito, portanto, optou para deixar as discussões provenientes para trabalhos futuros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mulheres magras, jovens, obcecadas pela beleza. A todo o momento e em todos os
lugares, a obsessão contínua em manter-se sempre jovem. Foi exatamente neste contexto que
a vontade de tornar este fato um objeto de pesquisa se desenhou. Afinal, por que motivo as
mulheres precisariam tanto desse tipo de corpo? Por que pular uma fase da vida que é
consequência natural do organismo? Como é possível que grande parte das mulheres deseje
exatamente o mesmo tipo de corpo? Inquietações constantes que levaram a um caminho: à
pesquisa.
Assim, o problema de pesquisa foi ganhando traços, até pegar forma e se apresentar da
seguinte maneira: Como a mulher que passa por esse processo de envelhecimento percebe as
mudanças em seu corpo, e, de que maneira esse processo incide em sua subjetividade? Esta
pesquisa procurou entender como se processam as mudanças corporais para as mulheres: se as
incomodam ou não; se são vistas como um processo natural; se realmente elas buscam um
tipo ideal de corpo, e se buscam, onde está esse “modelo” de corpo a ser seguido. Do mesmo
modo, pretendeu-se descobrir de que maneira as mulheres agiam perante essas mudanças
corporais. Será que a mídia exercia um papel importante nesse processo de mudanças e de
preocupações com o corpo?
A primeira descoberta, ainda na pesquisa exploratória, foi de que alguns pensadores já
haviam discutido sobre as incidências da subjetividade na corporeidade. O corpo como
imagem do “eu” perpassava o problema levantado. Se o corpo reflete o “eu” interior, a
subjetividade, fazia-se necessário dar uma atenção especial a seguinte ponto: A formação da
subjetividade feminina passaria pela construção do corpo? O corpo se tornou produto social
em construção e em constante mutação, passível às relações de poder que modelam e
controlam a subjetividade. A subjetividade é mediada e “dobrada” pelas diversas esferas da
sociedade: social, política, econômica, cultural, familiar, religiosa, midiática etc.
Constatou-se que a mídia tem um papel importante dentro da sociedade
contemporânea, atuando diretamente na cultura que, muitas vezes, é produzida e difundida
por essa esfera. Por meio da cultura e da mídia, uma hegemonia é capaz de se sustentar. A
hegemonia é um modo de exercer poder ideológico e social, sem usar da força e da coerção.
Ela se sustenta nas concepções de disciplina, vigilância e controle. O controle é exercido sem
a presença de muros, grades e sem uma personificação, e é disseminado entre todos os
indivíduos. O controle ocorre por meio de elementos simbólicos, que apresentam, difundem e
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ensinam ideias, imagens e representações, indicando maneiras adequadas de se comportar, de
viver, de pensar, enfim, noções de certo e errado. Os elementos simbólicos possuem força por
se manifestarem como forma irreconhecível, diferente das tradicionais formas de poder. Eles
agem de maneira invisível e tendem a impor a aceitação da ordem hegemônica como algo
natural e desejável.
Depois de tantos caminhos percorridos nesta pesquisa, é possível afirmar que a mídia
é, de fato, uma das principais esferas de vigilância e controle presentes na sociedade. E em
nenhum momento esta afirmação é feita de maneira imprudente, pois no decorrer do trabalho
observou-se a ação da mídia com clareza.
Em um primeiro momento, ainda na pesquisa bibliográfica, notou-se que a mídia
oferece modelos de corpos ideais para a sociedade. Notou-se também que os modelos de
corpos são oferecidos com maior intensidade e maior cobrança para o público feminino. Esse
fato trouxe-se à tona o questionamento em torno de uma possível relação entre beleza e
feminilidade, ou, até mesmo, a existência de uma regulação feminina pela aparência.
Ao analisar as obras de alguns autores, entre os quais se encontravam autoras
feministas, verificou-se que existe uma naturalização de características femininas e que, entre
estas, a beleza é uma das mais essenciais. É proibido à mulher ser “feia”, ou simplesmente
não se parecer com os modelos de corpos e beleza presentes na sociedade, pois, dessa forma,
ela estaria passível de se apresentar como uma mulher menos feminina, confirmando, assim, a
conexão entre corpo e subjetividade.
De dever social, em que ainda era possível ter opção de escolha, a beleza tornou-se um
dever moral, no qual é obrigação e responsabilidade individual de cada mulher cuidar
“corretamente” do seu corpo. O fracasso é visto como uma negligência, uma falta de
capacidade individual, quando, na realidade, este não é o verdadeiro motivo de um “fracasso”.
No processo de dever moral, a beleza passou a ser sinônimo de magreza e juventude, e
qualquer sinal que demonstre o contrário, sejam gorduras sobressalentes, rugas e marcas de
expressão, é representado como excesso que faz mal ao organismo, uma verdadeira doença, e,
assim, precisa ser rapidamente tratado.
Neste sentido, ao envelhecer a mulher carrega algumas marcas não desejadas. Estas se
manifestam no rosto, no corpo, no cabelo e internamente, no organismo. Elas são repudiadas
ao menor sinal de seu aparecimento. Por outro lado, a juventude é exaltada, não só em termos
corporais, mas também no modo de ser: a mobilidade, a disposição, a saúde física e mental, o
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corpo rígido, o rosto sem rugas e “sobras” de pele, a sexualidade aflorada, entre outras
características.
Neste contexto, pode-se falar em “reprivatização do envelhecimento”, ou seja, o
direito de escolha de ser eternamente jovem torna-se um dever, uma obrigação individual. Às
mulheres cabem escolher se vão “envelhecer bem” ou se vão fracassar, “envelhecer mal”. O
surgimento de cabelos brancos, a pele enrugada, as “bolsas” sob as pálpebras dos olhos, os
dentes enfraquecidos, o decrescimento dos lábios, a chegada da menopausa e o fim da
obrigatoriedade de gerar vidas, a diminuição da libido sexual e outros sintomas, são tomados
como uma doença grave: a velhice. No Brasil, uma pessoa velha ou idosa é a que tem 60 anos
ou mais.
Geralmente, os “sintomas” citados se manifestam antes de se completar a idade que
corresponde à velhice. A partir dos 45 anos, algumas transformações indesejáveis e mais
visíveis passam a sondar as mulheres, e, nesse momento, começa o questionamento sobre qual
fase da vida estariam, pois ainda possuem características da fase jovem adulta, no entanto,
com apresentação de sinais da velhice. Diante desse “limbo identitário”, começam a surgir
etapas intermediárias de envelhecimento, e essas mulheres passam a ser chamadas de
“mulheres de meia-idade”, “mulheres maduras” ou “coroas”, termos que possibilitam o
afastamento do envelhecimento. Neste contexto, a velhice passa a ser questão de
responsabilidade e de “autoconvencimento”.
Como a subjetividade se reflete no corpo, as mulheres em processo de envelhecimento
acabam fazendo de seus corpos um capital simbólico, conferindo-lhes um valor de troca, e,
com isso, eles passam a ser plásticos e mutáveis. Diante dos produtos e das alternativas
oferecidos pela indústria da beleza, as mulheres se sentem no dever e na obrigação de
consumir, atribuindo, por meio de investimento, valor ao corpo. O corpo bonito, padrão, se
torna cirúrgico, esculpido, fabricado, produzido, transformado, e as modificações naturais,
principalmente as marcas físicas deixadas pelo processo de envelhecimento, não são bem
aceitas.
Após o percurso teórico, houve a necessidade de se aproximar mais do objeto de
pesquisa. Por meio da pesquisa de campo e da técnica de entrevista em profundidade, foram
entrevistadas 24 mulheres frequentadoras de academias de ginástica em Goiânia.
Partiu-se, então, para a vivência do que já tinha sido pesquisado no campo teórico. Na
pesquisa de campo, foram colocadas algumas questões iniciais como hipóteses de trabalho:
Como o público feminino se comporta diante da propagação midiática de padrões
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hegemônicos de beleza e juventude? Há uma incidência direta na subjetividade desse público?
E ainda: O público feminino de classes sociais diferentes prioriza o corpo da mesma maneira?
Para a análise da questão em torno das diferentes camadas sociais, foram escolhidas
duas academias de ginástica, uma localizada em um bairro de maior poder aquisitivo, a
Academia Corpo em Forma, no Setor Oeste; e outra em um bairro de poder aquisitivo menor,
a Vitality Academia, no Jardim Pompeia.
A forma como cada academia – inclusive as outras que não aceitaram realizar a
pesquisa – recebeu o convite foi totalmente distinta uma da outra: nas academias frequentadas
por mulheres de maior renda, a conversa fluiu com dificuldade e muitos “nãos” foram
recebidos; por outro lado, na academia de menor renda, a conversa aconteceu com uma maior
facilidade e bastante disposição. Nesse momento, constatou-se que a variável classe social
estaria oferecia um grande diferencial para a pesquisa.
Durante todo o período das entrevistas, observaram-se a presença de conceitos
discutidos na pesquisa bibliográfica. Apesar das diferenças sociais, todas as mulheres
demonstraram uma grande preocupação com o corpo. Embora os gastos com os cuidados do
corpo se manifestassem de maneira diferente entre as diferentes camadas sociais, notou-se que
as pesquisadas empreendiam um esforço enorme e faziam investimentos, para tentar chegar o
mais próximo possível do modelo de corpo ideal divulgado na sociedade. Os modelos ideais
repetiam-se quando as mulheres citavam um exemplo, como foi o caso da atriz Christiane
Torloni, lembrada por muitas pesquisadas como sinônimo de beleza.
A mídia funciona como um espelho, e, sendo assim, as atrizes, apresentadoras e
manequins servem de exemplo para uma “imitação prestigiosa” de corpos magros, tonificados
e jovens. Isto justifica o fato de as entrevistadas apontarem celebridades de “meia-idade”
como sinônimos de beleza.
O espelho é, de fato, o novo opressor feminino, justamente porque o espelho é que vai
mostrar às mulheres se elas estarão cumprindo de forma eficiente o dever moral de ser bela. O
espelho, juntamente com o olhar vigilante da sociedade, serão os juízes dessa batalha
feminina travada contra um corpo naturalmente seu.
O controle e a constante vigilância presentes na sociedade ficaram perceptíveis em um
número significativo de respostas dadas pelas entrevistadas. Independente da condição
financeira, elas demonstraram constante preocupação com a alimentação e com os exercícios
físicos.
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Algumas mulheres indicaram a cirurgia plástica para casos mais graves, em que a
alimentação e os exercícios não conseguiram surtir efeito – talvez por uma falta de controle
individual –, ou em locais onde, na opinião delas, não existem alternativas, como no caso das
cirurgias estéticas faciais. Estas não são vistas como cirurgias sérias e complexas, mas apenas
como tratamentos estéticos necessários em determinada fase da vida.
Ao responderem sobre o hábito de fazerem dieta, constatou-se o que se havia estudado
em teoria: o controle se dá de forma invisível, praticamente imperceptível. Em suas respostas,
a maioria das mulheres disse não fazer dieta, mas apenas um controle na alimentação. Além
disso, as pesquisadas demonstraram se sentir culpadas quando, por algum motivo, perdem
este controle, mesmo que por um instante, ou com uma pequena quantidade de comida a mais
que o de costume.
Neste contexto, a academia de ginástica – templo que cultua o corpo – serve como
auxílio nas penitências e punições que advêm deste erro, a falta de controle. Tornou-se
comum observar durante as visitas às academias às segundas-feiras, a mesma autopunição se
repetindo: rotinas de exercícios aumentadas devido aos excessos e falta de controle cometidos
no fim de semana. Os novos vigias, representados principalmente pelos nutricionistas e
personals trainers, ajudam no processo de manutenção do controle e na penitência.
Em um propósito de ampliar ainda mais este controle, vende-se atualmente é um novo
estilo de vida, que mescla, inconscientemente, estética e saúde. Todas as práticas são
ressignificadas como sendo práticas de saúde. Este fato foi comprovado na prática: quando as
entrevistadas disseram frequentar a academia por questões de saúde, primordialmente. Aliás,
muitas respostas mesclaram os dois temas, configurando-se em verdadeira ambiguidade, não
havendo um divisor para delimitar onde inicia e onde termina cada um deles.
Obviamente, não se questiona neste estudo os avanços da saúde e as melhorias de
hábitos saudáveis dentro da sociedade. Porém, questiona-se a intensidade destas ocorrências,
principalmente diante das mulheres. Portanto, o problema reside no fato de as mulheres
manterem uma rotina tão rigorosa de tratamentos estéticos, exercícios físicos, restrições
alimentares e outros gastos corporais, e não poderem, ao menos por um dia do ano, sair um
pouco deste controle. Se elas mantêm uma rotina de vida saudável, pode-se questionar
também qual seria o problema de se comer um ou mais brigadeiros em uma festinha infantil
de vez em quando? A cobrança e o controle verificados remetem novamente à conexão entre
corpo e subjetividade.
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A valorização da juventude exige das mulheres em envelhecimento que mantenham o
“nível de juventude” o máximo que puderem. E, por este motivo, ao serem questionadas a
respeito de como se sentiam em relação à idade que possuem, a maioria respondeu se sentir
interiormente mais jovem. Aqui há um problema: Como fazer com que o corpo reflita
corretamente a subjetividade, o “eu” interior? Se a subjetividade é jovem, dinâmica, móvel, o
que fazer com um corpo que não corresponde a estes anseios?
Dessa forma, a medicalização do envelhecimento aparece como mais uma solução
para as preocupações femininas. Não bastasse a aparência externa do corpo, o funcionamento
interno do organismo também é colocado em discussão quando o assunto são os valores
ligados à juventude. Assim, surge outro inimigo das mulheres: a menopausa. Esta é um reação
natural do organismo, funcionando como resposta as mudanças que ocorrem no corpo em
uma determinada fase da vida. No entanto, o discurso médico predominante e muitas
mulheres não a enxergam dessa maneira. De algo natural, a menopausa passa a ser vista –
assim como os demais sintomas naturais do envelhecimento – como doença, e se é doença,
precisa de tratamento.
Salienta-se novamente que não é da ordem deste estudo fazer com que as mulheres
parem imediatamente com as TRH‟s, que em muitos casos são, inclusive, essenciais. Expõese aqui o fato de que a reposição hormonal tornou-se quase que uma obrigação, um dever
moral que deve ser feito no ato de “reprivatização do envelhecimento”. Não existe a
oportunidade de escolha em fazer ou deixar de fazer a reposição. Não é permitido à mulher
decidir se quer ou não vivenciar os sintomas naturais do organismo. Caso ela opte não fazer a
reposição, será vista como um ser estranho na sociedade. Um ser que saiu da rota da ordem
social estabelecida.
Nos produtos midiáticos analisados, verificou-se a presença da relação entre saúde e
estética, e de um discurso medicalizado. A hipótese de uma incidência midiática nas mulheres
pesquisadas foi verificada por meio da análise de três produtos lembrados por elas. Neste
contexto, o termo “mediação” é mais coerente do que “incidência”. Notou-se que as muitas
mulheres acabam por ter a sua subjetividade mediada pela esfera midiática. E, como
constatado, esse processo de mediação ocorre dialeticamente: a mídia medeia a subjetividade
feminina, assim como a subjetividade feminina medeia a mídia, ou seja, uma torna-se espelho
da outra, e as duas se refletem.
Dessa maneira, por meio das imagens da telenovela Fina Estampa e da citação de
várias atrizes, identificou-se que este produto midiático tem a capacidade de oferecer,
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imageticamente, modelos corporais a serem consumidos visualmente pelas mulheres, pois
estas passam a focar suas rotinas de controle alimentar e de exercícios físicos na obtenção de
modelos de corpos que lhes são oferecidos.
Auxiliando neste controle, o programa Bem Estar prescreve receitas alimentares e
médicas, a fim de que as telespectadoras consigam atingir o objetivo de chegar ao corpo
perfeito, no entanto, pautado em um discurso sobre saúde. Assim também procede a revista
Boa Forma, que alia imagem e discurso medicalizado em suas diversas páginas, inclusive nos
anúncios publicitários.
Portanto, os corpos femininos em envelhecimento são vigiados, controlados e
construídos sobre várias esferas e discursos, entre eles o discurso médico e a esfera midiática.
Assim como o próprio olhar vigilante das próprias mulheres, que se vigiam e vigiam umas as
outras. Mais interessante foi perceber em alguns depoimentos, em pequenos momentos destes,
possibilidades de resistência contra todo esse controle. As “escapadinhas” nas festas de finais
de semana, mesmo com as devidas punições na segunda-feira nas academias, demonstram
que, mesmo inconscientemente, essas mulheres cogitam possibilidades de agência dentro
destes discursos. O que não quer dizer que este fato possibilitará uma rebelião contra a
ditadura da beleza, mas pode transparecer um início de mudança, onde as mulheres,
particularmente as que se encontram no processo de envelhecimento, podem procurar
desfrutar e priorizar outros objetivos, buscando, por exemplo, preencher espaços antes não
permitidos diante dos afazeres de “mãe” e de “esposa”.
Por hora, o objetivo proposto nesta pesquisa foi alcançado, pois se constatou que a
mulher percebe as mudanças corporais advindas com o envelhecimento de forma mais
negativa do que positiva, e não mede esforço em buscar alternativas para retardar ao máximo
essas mudanças, dando preferência a mudanças superficiais e clínicas. A resposta ao problema
levantado pela pesquisa foi se delineando ao longo das etapas trabalhadas. Contudo, novas
dúvidas surgiram, e com elas o desejo de uma nova pesquisa envolvendo esta temática.
Indagações que relacionam mais profundamente a temática entre saúde e estética, a
consonância entre discurso médico e midiático, a medicalização do envelhecimento ou
mesmo da gordura estão na mente da pesquisadora.
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APENDICE A
Roteiro de perguntas para entrevistadas:
Dados para identificação:
1- Nome
2- Escolaridade, ocupação/profissão
3- Meio que utiliza para transporte (usa carro, ônibus?)
4- Tipo de moradia (apartamento, casa; de aluguel, própria?)
5- Faixa de renda média mensal
a) até R$ 1.000,00 b) entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 c) mais de R$ 3.000,00
6- Estado civil (namora ou mora com algum companheiro?)
Perguntas da entrevista:
1- Onde você busca referências, se informa, sobre o que é ser uma mulher bonita, o que usar
para estar na moda, o que combina com o que, etc.?
2- Quem você acha bonita? Por quê? O que ela tem que a faz bonita? (alguma mulher famosa)
3- Quando você se olha no espelho o que você vê?
4- Qual a porcentagem, em média, do seu salário que você gasta por mês com estética?
(produtos de beleza, massagens, etc.)
5- Qual marca de cosméticos você geralmente usa? Tem vontade de mudar a marca?
6- Você faz (ou já fez) algum regime ou tem alguma dieta para emagrecer?
7- O que te levou a frequentar uma academia? Por que escolheu esta academia?
8- Você gosta de fazer academia? Consegue fazer todos os exercícios?
9- Já fez alguma cirurgia plástica? O que te motivou a isso? Ficou satisfeita? Tem vontade de
fazer de novo?
10- Se pudesse, faria alguma cirurgia plástica? Aonde? Por quê?
11- Do que mais sente saudades em sua vida?
12- Saber que o tempo está passando te incomoda?
13- Você se incomodaria em dizer sua idade?
14- O que você acha de uma mulher de __ anos? (Falar a idade dela ou a faixa de idade)
15- Você se vê realmente com essa idade?
16- O que você acha da TRH (Terapia de reposição hormonal)? Você faria?
17- Você cuida bem do seu corpo? O que é cuidar bem do corpo pra você?
163

ANEXO A
Tabela de audiência, share, custos e perfil por programa TV Anhanguera – setembro de 2011.
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ANEXO B
Tabela Perfil dos Leitores da Editora Abril – Impresso em 01/12/2011
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