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O CORPO OBESO FEMININO NO DISCURSO DA MÍDIA TELEVISIVA:
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RESUMO
O presente artigo problematiza o discurso da mídia, que nega o corpo obeso e veicula um padrão de
beleza do corpo feminino. Este trabalho analisa os critérios estéticos e morais, que inscrevem nos cor
pos as  marcas de identidade e diferença e os problemas de saúde para manter um padrão de beleza.
Realizamos uma pesquisa documental e bibliográfica com base nos Estudos Culturais como suportes
teóricos para problematizar as diferenças culturais e as relações de poder que permeiam a educação
e a sociedade contemporânea. Constatamos que os personagens representam estereótipos marcados
por suas diferenças e constroem uma identidade legitimada pelos usos do corpo e dos comportamen
tos. Os discursos da mídia televisiva são pedagogias culturais que sugerem modos de ser e produzir
estereótipos que marcam os sujeitos e produzem a violência simbólica. É preciso romper com os este
reótipos, desestabilizar verdades, desconstruir conceitos e inquietar outros/as educadores/as de que
existem possibilidades de pensar e olhar outras formas de culturas e os corpos silenciados que envol
vem a Educação.  
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Introdução
A televisão é um artefato cultural que veiculam sonhos e/ou se criam estereótipos em

suas programações como novelas, filmes, telejornais, programas de auditórios e desenhos
animados. Os conteúdos televisivos propagam valores, atitudes e estilos de comportamentos
que orientam as condutas sociais. Os Estudos Culturais oferecem suportes teóricos para ana
lisar as pedagogias culturais dos conteúdos televisivos e  problematizar as diferenças culturais
e as relações de poder que permeiam a educação e a sociedade contemporânea. 

Para conhecer a cultura infantil, analisamos a influência dos discursos da mídia na
formação da identidade corporal de crianças, pois os filmes, os desenhos e as novelas infantis
sugerem um mundo imaginário de corpo ideal inspirado em uma princesa (STEINBERG; KIN
CHELOE, 2001). Essas narrativas midiáticas endereçadas às crianças podem contribuir para
aumentar a estigmatização da obesidade infantil e provocar a violência simbólica.

A tecnologia multimidiática ampliou e favoreceu a criação do excesso de produtos ma
teriais e imateriais. A televisão educativa oferece imagens e mensagens que contribuem para
a formação cultural, mas os conteúdos midiáticos propagam também  a ideologia hegemô
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nica formadora  opiniões de telespectadores que assistem suas programações como fontes
de verdades, sem problematizar essa veracidade. (TERUYA, 2006).

Louro (2000) questiona a cultura midiática que valoriza a aparência corporal sem pro
blematizar os processos históricos e culturais que possibilitaram determinadas características
se tornarem padrões culturais. O corpo passa por mudanças causadas pelas interpelações
culturais da mídia e por diversos interesses como econômicos, políticos e  sociais.

A complexidade da manifestação do corpo desperta o interesse de pesquisadores que
elegem a noção de corpo como dispositivo contemporâneo, observando suas representações
e os novos produtos culturais na publicidade e no mercado de consumo. A sociedade midiá
tica visualiza diversas noções de corpo divulgadas em revistas, livros, jornais, as quais evi
denciam diferentes posicionamentos e críticas sobre a imagem do corpo.  Historicamente, o
conceito de belo associase ao corpo perfeito, jovem e saudável e é essa imagem de corpo
propagada pela mídia. Nessa busca incessante pelo corpo belo, perfeito e intocável  que
constitui o padrão estético do corpo globalizado,  ainda conta com os avanços tecnológicos
e as estratégias discursivas utilizadas pela publicidade. Ao recriar a tipologia do corpo, que
se torna o meio de comunicação, estabelece relações entre os sentidos e as experiências
(GARCIA, 2007).

McLuhan (1964) escreveu que o meio é a mensagem. Em uma cultura proliferada de
mídias que ocupam o tempo das pessoas, o meio é a mensagem que torna o ser humano
uma extensão dele mesmo e de transformar o meio em uma extensão do sujeito.

A automação trouxe mudanças na vida humana e em suas relações com o outro: no sen
tido negativo, eliminou empregos, e no sentido positivo, as pessoas tiveram que desenvolver
outras funções e relacionamentos mais participativos. A mensagem mediada pela tecnologia
muda a forma com que esse meio entra na vida do ser humano e muitas vezes cegao, por
considerar a mensagem uma extensão dele mesmo, assim como o corpo (McLUHAN, 1964).

Seguindo essa lógica, podemos inferir que  tecnologia é uma extensão do nosso corpo,
mas essa extensão exige novas relações de equilíbrio entre os demais órgãos e extensões do
corpo. A partir do momento em que se contempla uma extensão de nós mesmos, interpe
lados pelas imagens da televisão adotamos tal extensão e as modificamos de acordo com
cada cultura. É importante destacar que o meio controla as ações e interpretações do sujeito
(McLUHAN, 1964).

Na história do corpo no campo da patologia e da demografia, as pesquisas que se apoiam
na base biológica dão menos ênfase aos processos históricos; mas o corpo também está ligado
às relações de poder e à dominação política, às quais o corpo produtivo se submete como
força de trabalho. As relações de poder operam sobre o corpo, “(...) elas o investem, o marcam,
o dirigem, o supliciam, sujeitamno a trabalhos, obrigamno a cerimônias, exigemlhe sinais”
(FOUCAULT, 1987, p. 25). Isto não precisa se dar por meio da violência ou da ideologia, pode
até ser sutil e sem usar armas. Mesmo assim é uma dominação de forma física. 

Tratase de alguma maneira de uma microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos e ins
tituições, mas cujo campo de validade se coloca de algum modo entre esses grandes funciona
mentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças. Ora o estudo desta microfísica
supõe que o poder nela exercido não seja concebido como uma propriedade, mas como uma
estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma ‘apropriação’, mas a dis
posições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamento (FOUCAULT, 1987, p. 26).
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Em meados do século XVIII, explica o autor, o enfoque era a descoberta do corpo como
objeto e alvo de poder. Nesse período, foi dedicada atenção ao corpo passível de ser mani
pulado, modelado e treinado, para responder às exigências de que suas forças se multipli
cassem.  Assim, a noção de corpo dócil é aquela de que ele pode ser transformado,
aperfeiçoado, utilizado, de modo que quanto mais obediente for, mais útil será. Essa disci
plina permite controlar de forma minuciosa as operações do corpo e realizem a sujeição
constante de suas forças, impondo uma relação de docilidadeutilidade. 

[…] a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, ‘corpos dóceis’. A disciplina
aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas
forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo;
faz dele por um lado uma ‘aptidão’, uma ‘capacidade’ que ela procura aumentar; e inverte
por outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de
sujeição estrita (FOUCAULT, 1987, p. 119).

O corpo humano é manipulado por uma política de coerção, ou seja, o corpo entra numa
máquina de poder que o significa e ressignifica no processo de analisar, decompor e recompor
para que funcione com eficiência. Esses corpos adentram os colégios e escolas primárias e preso
nas relações de poder, que pressionam e impõem limitações e obrigações (FOUCAULT, 1987). 

No contexto escolar acontece um embate sobre a questão corporal, que delimita espa
ços e disciplina os corpos e as mentes no processo de escolarização. O disciplinamento sem
pre esteve preocupado em vigiar, controlar, modelar, corrigir e construir corpos de meninos
e meninas (LOURO, 1997). Explica a autora:

A escola delimita espaços. Servindose de símbolos e códigos, ela afirma o que cada um
pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o ‘lugar’ dos pequenos e dos grandes,
dos meninos e das meninas. Através de seus quadros, crucifixos, santos ou esculturas,
aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que os sujeitos se reco
nheçam (ou não) nesses modelos. O prédio escolar informa a todos/as sua razão de existir.
Suas marcas, seus símbolos e arranjos arquitetônicos ‘fazem sentido’, instituem múltiplos
sentidos, constituem distintos sujeitos (LOURO,1997, p.58).

Percebemos que as pesquisas dessa autora contribuem para questionar uma escola que
remete às imagens de santos e crucifixos como modelos a serem seguidos. Em um pais como
o Brasil de dimensão continental e habitada por povos de diversas origens, as escolas públicas
precisam respeitar e valorizar essa diversidade étnicoracial e religiosa sem privilegiar  pes
soas de matriz europeia e nem religião hegemônica cristã. Sem dúvida, houve muitos avanços
no campo da pesquisa, contribuindo para a formulação de leis que estabelecem o acesso
das culturas de minorias no espaço escolar brasileiro.

Soares (2005) colabora com a discussão referente ao corpo ressaltando que desde a in
fância os/as alunos/as recebem uma educação que privilegia a postura corporal e orienta
que seus corpos a permanecerem sempre retos e esbeltos.  A prática de exercícios físicos o
corpo é condicionado para manter a boa forma do corpo.   Nessa perspectiva,  o corpo obeso
é visto como um corpo preguiçoso e improdutivo porque não pratica  exercícios físicos.  Nas
palavras da autora:
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As pedagogias que se elaboram para educar o corpo incorporam, em seus lentos processos
de constituição, as transformações da sensibilidade de cada época e, mais precisamente,
uma racionalização da vigilância sobre o outro e sobre si mesmo, sobre o próprio corpo
(SOARES, 2008, p. 75).

Ao situar o corpo em relação ao espaço escolar e ao espaço cultural, Santos (2007) apre
senta uma dis"nção no modo como o corpo é ensinado. Na escola a prioridade é ensinar a
cuidar do corpo, desenvolvendo hábitos de higiene e conduta para não ficar doente, bem
como a estudar as doenças.  Diferentemente do que se ensina fora da escola, a mídia dá ênfase
à saúde, mas tem como representação de saudável o corpo que é belo, musculoso, bronzeado,
desejado. Além de ser desejado é preciso consumir os produtos sugeridos para ter um corpo
saudável. Determinados corpos “são u"lizados para vender sopas de emagrecimento mila
groso, aparelhos de modelagem corporal, os mais diferentes produtos para nos manter
belas/os, magras/os, com cabelos brilhantes, com pele es"cada” (SANTOS, 2007, p. 82).

Na sociedade do consumo, a busca pela saúde está associada à imagem de ap"dão,
mas os procedimentos para controlar o peso custam caros, pois “(...) requer mecanismos e
ferramentas especiais que só o mercado de consumo pode fornecer” (BAUMAN, 2001, p.
95). Este autor ainda alerta para os perigos à saúde quando se consome drogas para controlar
o peso sem deixar de consumir alimentos.

As imagens oferecidas pela mídia na vida do ser humano produzem uma transformação
nos sujeitos e operam sobre seus corpos. Ademais, se vivemos numa sociedade disciplinar,
como aponta Foucault (1987), especialmente os corpos se submetem a uma verdadeira "
rania em busca da beleza (FISCHER, 2007):

A descrição das tiranias do complexo modabeleza, que continuamente produzem formas pato
lógicas de subjetividade para a mulher de nosso tempo, por exemplo, fundamentadas e inteira
mente em Foucault e, de certa forma, o ultrapassa, já que coloca em evidência o corpo feminino
e a inscrição, nele, das lutas de poder entre homens e mulheres (FISCHER, 2001, p. 593).

Na “pedagogia da boa forma”, em destaque no mercado da moda, são as marcas culturais
que potencializam o olhar sobre o corpo e determinam uma identidade pósmoderna  seja
de gênero, raça ou classe social  mediada pelos meios de comunicação (GARCIA, 2005, p. 23). 

A feiura está relacionada também ao corpo velho, e por isso, a indústria da beleza ofe
rece  os  produtos que prometem retardar o envelhecimento. “Há um desejo desesperado
por um corpo útil, firme, belo e jovem” (SOARES, FRAGA, 2003, p. 87). Com isso, a sociedade
se interessa pelas mensagens da mídia que anunciam os produtos de beleza. Quem tem con
dições econômicas, submetemse a procedimentos cirúrgicos, tratamentos estéticos, im
plantes de cabelos e silicones, além de caminhar nos parques e se exercitar nas academias
de ginástica e musculação (GARCIA, 2005).

A busca pela beleza do corpo resulta de um investimento pessoal e econômico ideali
zado pelos discursos massificados. As transformações corporais de pessoas obesas são rea
lizadas com as das cirurgias de redução de estômago e cirurgias plásticas e outros
procedimentos que oferecem uma elevação da autoestima possibilitada pelas sensações de
ter um corpo belo. Para isso, as pessoas não se preocupam com as consequências nem com
os riscos decorrentes.
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Neste sentido, os padrões desviantes são os corpos com sobrepeso e obesidade. O so
brepeso é um estado de alerta para o sujeito, uma vez que ele está acima do peso ideal es
tabelecido pela sociedade e pela medicina; por sua vez, a obesidade marca o excesso de
peso relacionado tanto com os padrões estabelecidos quanto com a relação entre peso e
medida do corpo (GARCIA, 2005).

Na perspectiva de cultura contemporânea apresentada pela mídia é aceitável na socie
dade que o corpo ideal deve ser conquistado com muito esforço e objetividade (GARCIA,
2005). Sendo assim, obesidade e magreza estão sempre lutando para se adequarem às nor
mas corporais (CAMOZZATO, 2007).

O corpo entra numa contradição nesta sociedade consumista, pois estabelece uma co
nexão com dois mundos: o interior e exterior. O corpo precisa sobreviver por meio de um
metabolismo biológico em que ao mesmo tempo sofre influências do mundo exterior. Esse
processo contribui para o aparecimento de patologias específicas do nosso tempo, como a
bulimia e a anorexia (BAUMAN, 2010).

Para Bauman (2010), a bulimia é um fenômeno complexo, pois está ligada ao prazer
de comer e à busca pela máxima aptidão física, e a anorexia está relacionada ao padrão ego
cêntrico da sociedade contemporânea. Para atender à exigência do meio social, que impõe
um corpo magro, a cultura promove a ideia de que para desfrutar do prazer é preciso ter um
corpo adequado, em forma.

[…] os corpos classificados como anormais (aqueles que estão acima ou abaixo do peso, a
obesidade e a anorexia, por exemplo) são modelares para o estabelecimento de um corpo
padronizado, normal ou na média. Assim, falase dos corpos anormais para se regular os
corpos ‘ditos’ normais. E quando digo “falase”, aqui, quero referir o conjunto de técnicas,
práticas e discursos que conformam esse corpo, fazendo essas operações parecerem, por
estabelecidas e coerentes que são, perfeitamente naturais, desejadas, servindo para o bem
estar de todos. E isso se dá exatamente porque essas técnicas, práticas e discursos encon
tram suas materialidades no mundo – “corpos emblemáticos”, ou exemplares, aqueles que
aparecem nas mídias, como os dos artistas ou dos esportistas. (SANTOS, 2007, p. 85)

Além de divulgar um tipo de corpo, a publicidade oferece uma narrativa ficcional no
sentido de oferecer um corpo midiático4, aquele visto como ideal marcado por tendências e
inovações tecnológicas. A mídia utiliza uma estratégia discursiva de poder que supõe uma
verdade nas mensagens publicitárias e interpela o sujeito (GARCIA, 2007).

Atualmente, o corpo obeso é tratado com hostilidade, pois sofreu influência de um con
texto históricosocial bastante amplo, envolvendo “(...) a medicina, a ciência, a arte, a religião,
as questões de gênero, a moda, a mídia, como também uma série de códigos éticos e morais”
(STENZEL, 2003, p.30  31).

Assim, ao nomearmos alguém de “gordo”, podemos não estar nos referindo somente ao
seu excesso de peso, mas a toda rede de significados atribuídos ao ser gordo e que não lhe
são inerentes. Isso porque a palavra ‘gordo’, hoje, é carregada de sentidos […] Ao dizermos

4 Garcia explica em seu livro Corpo & Mediação – Ensaios e Reflexões (2007) que a mídia vende a ideia de que é
possível ter um corpo midiático comprando produtos de beleza, realizando cirurgias plásticas e intervenções es
téticas, tomando remédios para emagrecer, para se enquadrar no padrão de corpo ideal.
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que alguém é gordo, provavelmente podemos fazer referência a esse sujeito como uma pes
soa preguiçosa, desleixada com seu corpo, que come muito, que possui uma vida sedentária.
Enfim, é a linguagem constituindo o sujeito, a linguagem produzindo identidades, a lingua
gem incluindo e excluindo, aprovando ou marginalizando. (MARTINS, 2006, p. 21)

Dessa forma, o corpo é constituído de signos e linguagens. Considerandose o conceito
de representação como um conjunto de significados que apresentam um sujeito de uma de
terminada maneira (MARTINS, 2006), tornase importante nesta pesquisa problematizar os
discursos e representações produzidos acerca do corpo obeso, atrelados à identidade e à di
ferença: 

Assim, podese dizer que é sobre tudo no corpo que nossa identidade se manifesta através
de signos […] Esses signos, cujos significados não estão estáveis nem têm a mesma impor
tância ou penetração relativa, combinamse e recombinamse permanentemente entre si,
e é principalmente no corpo que eles se tornam visíveis (MATOS; ZOBOLI; MEZZAROBA,
2012, p. 100).

É possível dizer que é no corpo que se manifesta a nossa identidade, que está imbricada
à diferença: “Assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da iden
tidade. Identidade e diferença são, pois, inseparáveis” (SILVA, 2007, p. 75). Desse modo, ao
assumir a identidade de ter o corpo gordo estabeleço a diferença em relação ao corpo magro.

Canclini (2009) afirma que a diferença é estabelecida entre os sistemas sociais e culturais
e que é por meio da distinção das classes sociais, da cultura popular e da cultura erudita e
da ideologia políticoestética que as pessoas se expressam nas obras de arte. Para o autor, a
estrutura simbólica da sociedade está baseada numa visão antagônica de determinar o forte
e o fraco, o gordo e o magro, e de sugerir que essa configuração seja a ideal.

Essa visão faz parte de um processo socialmente construído e culturalmente naturali
zado. Nessa reflexão, Silva (2007) enfatiza que a identidade e a diferença são produzidas por
atos de linguagem: “(...) somos nós que as fabricamos, no contexto das relações culturais e
sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e culturais” (SILVA, 2007, p. 76).

Considerações Finais
Nessa investigação analisamos as implicações da representação de identidade e do

corpo gordo como diferente no campo educacional, sendo alvo de violência simbólica que
precisamos combater. Constatamos que a mídia constrói identidades e diferenças que mar
cam os sujeitos e produzem subjetividades. Ao propagar suas imagens e mensagens, as mí
dias exercem uma pedagogia cultural que produz o um modo de ser e de se comportar. Com
o  objetivo de  refletir sobre a identidade, a diferença, a padronização dos corpos e a natu
ralização dos acontecimentos, procuramos compreender as repercussões da violência sim
bólica sobre as pessoas gordas no espaço escolar.  

As transformações desenvolvidas culturalmente valorizam a aparência corporal e a mídia
cumpre o papel de levar as pessoas a adotarem padrões idealizados e acríticos. Nessa busca
pelo corpo saudável e magro, há um discurso persuasivo ancorado no padrão de beleza.
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As análises das narrativas das novelas endereçadas ao público infantil e juvenil  natura
lizam hábitos alimentares calóricos e  associam o corpo gordo com a comida em uma visão
estereotipada. A identidade dos personagens é marcada por adereços, objetos e comporta
mentos que sempre remetem à comida, principalmente à comida calórica. 

Dessa forma, a mídia reforça modos de ver, de ser, de pensar e de falar que instauram
falsas verdades sobre o padrão ideal de corpo. Nessa análise identificamos que, para vivenciar
sua subjetividade e legitimar a identidade escolhida, o personagem constrói o seu mundo de
sonhos e representações daquilo que é romântico ou não, com o intuito  mesmo que incons
ciente  de resistir à violência simbólica produzida pelos outros. É nesse espaço de luta que o
corpo gordo assume sua identidade, mas perguntamos: será preciso brigar por um espaço?

Nessa perspectiva, educar o nosso olhar, desnaturalizar conceitos, problematizar repre
sentações e desenvolver a criticidade em relação aos discursos midiáticos exigem uma  for
mação docente. Consideramos pertinentes que as nossas pesquisas ofereçam possibilidades
para combater a violência, desestabilizar e desacomodar certezas, respeitar e valorizar as
identidades e diferenças e questionar padrões de corpos produzidos culturalmente.
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