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1. MÍDIA E ESTIGMA 

 

 

“É que Narciso acha feio o que não é espelho.”            
(Caetano Veloso) 

  

 Não pretendo neste capítulo responsabilizar a mídia pela alienação, criação de 

estereótipos, preconceitos ou estigmas, nem mesmo vitimizar a sociedade em relação aos 

meios de comunicação. Pretendo sim refletir sobre a descaracterização da função da mídia, 

que para Contrera (2002) é a de mediar as relações de maneira que a sociedade se organize, 

além de  oferecer um espaço simbólico para o exercício da comunicação humana. A reflexão 

aqui apresentada se dará num recorte específico, que é o da padronização somática dos corpos 

femininos na mídia, e a possível segregação criada a partir das relações estabelecidas entre a 

mulher contemporânea, a saturação e a espetacularização destes corpos no meio midiático.        

Homens ou mulheres são corpos que refletem um discurso, uma construção de signos 

sociais. À mulher cabe uma disciplina narcísica, um compromisso com a beleza, uma gestão 

competente do corpo estimulada por uma lógica disseminada que reforça a responsabilidade 

de cada um sobre seu corpo, para que este reflita os signos que trazem prestígio e aceitação, 

que indicam seu lugar social, uma reapropriação do corpo por modelos que desestrutura a 

ordem simbólica e libidinal. Seguindo o raciocínio de Baudrillard (1996) temos aí um 

narcisismo “de síntese”: a integração do ego pelo reconhecimento especular e pelo olhar do 

outro; e o corpo homogeneizado, desconstruído como Eros e indexado a modelos coletivos.   

 

1.1 O corpo que pertence ao Outro 

 

Para Lacan (1998), o processo de identificação do sujeito é a transformação nele 

operada quando assume uma imagem. Este conceito é representado no estágio do espelho, o 
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ato psíquico que transforma o corpo uno, indiferenciado da própria criança com o da mãe e 

dos objetos, no corpo narcísico, identificado com a auto-imagem.  

A função do estágio do espelho seria a de estabelecer a relação do sujeito com sua 

realidade, nas palavras de Lacan (1998), o Innenwelt (mundo interno) com o Umwelt 

(ambiência). A criança ao se reconhecer no espelho pela primeira vez  acessa o desejo da 

antecipação e a superação da insuficiência. Ao reconhecer-se como indivíduo, independente 

do corpo materno e dos objetos das imediações, nesta imagem solitária, inaugura o objeto 

perdido da pulsão. Na busca de substituir ou reencontrar este objeto há a sucessão das 

identificações proporcionadas por diversos Outros e nesta pulsão relacional se organiza a 

imagem de si, o meu olhar é o olhar que o Outro tem de mim, para sempre “o inferno são os 

outros” (SARTRE, 1945).  

Neste contexto surge a linguagem, a palavra que pode trazer tudo de volta, o fort - da 

(pra lá e pra cá) de Freud, a representação do objeto perdido da pulsão. Para Khel (2003) a 

linguagem é o obstáculo da satisfação pulsional, pois se esta atingisse sua finalidade o corpo 

seria destruído pelo caos pulsional. A pulsão é uma força que busca um objeto para a 

satisfação do seu desejo, objeto este que não existe, e será substituído por objetos parciais que 

variam de acordo com as possibilidades de cada cultura. Segundo esta autora, este objeto 

perdido da pulsão através da linguagem se transforma no objeto do desejo inconsciente. 

Enquanto a pulsão busca a satisfação real no corpo e o que escapa é sublimado ou se 

transforma em sintoma, o objeto do desejo é simbólico, por isso pode se realizar na palavra ou 

num sonho, ele é um corpo da linguagem.  

A unificação imaginária desse corpo se dá pela relação com o Outro, seja pelo olhar 

que na função de espelho permite a constituição do narcisismo seja pela linguagem que 

organiza os objetos de desejo. Através do reconhecimento da imagem do Outro supera-se o 

estágio do espelho e nas identificações com o diferente se inicia a tentativa de corresponder 
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aos ideais do eu. Ao se reconhecer entre seus semelhantes se liberta da condição de se tornar a 

sua imagem. Com o progresso dos meios de comunicação e contatos cada vez mais 

incorpóreos entre os indivíduos, a representação do Outro tem se dado de maneira importante 

através das mídias. Uma vez que o Outro está presente na formação do eu pela imagem que 

fornece, a influência das imagens somáticas padronizadas como referente cultural na 

corporeidade feminina tem proporcionado o surgimento de estereótipos e estigmas que situam 

a mulher que não corresponde a este padrão numa esfera de discriminação e exclusão social.  

Este estigma que se estabelece em relação à corporeidade feminina parece estar 

relacionado, não ao “eu ideal” do estágio do espelho ou ao “ideal do eu” (da identificação 

com os valores morais e éticos), mas como esclarece Kehl (2007) ao “Ideal do eu”, assim 

nomeado por Lacan (grafado em maiúscula) que é a identificação simbólica que regula a 

relação do sujeito com seus semelhantes. A incorporação do estigma nestas mulheres é 

reforçada pela identificação destas com a representação veiculada de corpo ideal, construída 

nas relações de poder que discutiremos a seguir.  

 

1.2 Estigma, uma relação de poder 

 

As relações de poder determinam, em cada sociedade, a marginalização ou a pertença, 

exclusão ou inclusão, minorias que não são necessariamente numéricas, mas sociais. A 

superioridade presumida de um grupo sobre outro se dá numa relação necessária de 

interdependência, na evidência das características opostas, na exposição permanente de um 

atributo depreciativo, não de um qualquer, mas especialmente daquele incompatível com o 

estereótipo criado para cada categoria de indivíduo.  

No capítulo em que trata de estigma e identidade social, Goffman (1978), atribui aos 

gregos a criação do termo estigma, então utilizado como representação negativa do status 
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moral do portador. As marcas eram feitas por corte ou fogo e designavam que se tratava de 

pessoa a ser evitada, normalmente um escravo, um traidor ou criminoso. O autor sugere que 

nos dias de hoje, o estigma se dá na relação entre um atributo (indesejável) e o estereótipo. 

Para Goffman, nas relações sociais estabelecemos o que é normal para nós, criamos rigorosas 

expectativas normativas e ao nos depararmos com o outro categorizamos, através de seus 

atributos, a que identidade social ele pertence. 

Ainda no mesmo estudo encontramos o estigma subdividido em três tipos: as 

abominações do corpo representadas pelas deformidades físicas; as culpas de caráter 

individual representadas como vontade fraca, culpas, etc.; e os estigmas tribais, de raça e 

religião. Interessante notar que as mulheres obesas no imaginário social, segundo esta 

classificação, pertenceriam a duas categorias de estigma, a das abominações do corpo, pois o 

atributo de excesso de gordura corporal não corresponde ao estereótipo da mulher desejada, e 

a da vontade fraca, pois o comportamento esperado é de superação, desta maneira o atributo 

de fraqueza é incompatível com o estereótipo heróico. É comum atribuir a estas mulheres falta 

de determinação para emagrecer, falta de vaidade ou fraqueza de caráter. Às abominações 

congênitas não cabe este juízo de valor, o sujeito nasce com um “defeito” físico irreparável, 

não sendo possível responsabilizá-lo por ele, as mulheres obesas, todavia, estão sujeitas a todo 

tipo de julgamento, talvez por isso freqüentemente lancem mão de argumentos fisiológicos, 

tais como a genética, o metabolismo lento, prisão de ventre, retenção hídrica entre outros, 

para justificar sua condição de obesidade.  

Estas mulheres não encontram compreensão nem entre seus pares. Não se encontra, 

por exemplo, associações de obesos anônimos, pois tanto as obesas quanto a sociedade 

esperam que esta condição seja transitória. As associações criadas em torno do tema se 

propõem a tratar do problema da obesidade, nunca a aceitá-la como condição estabelecida e 

criação de mecanismos que otimizem o dia a dia destas pessoas. Não estamos aqui 
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defendendo a permanência na condição de obesidade, afinal as comorbidades associadas a 

este quadro não podem ser ignoradas. A intenção é relatar a incrementação da angústia por 

agregar dois tipos de estigmas e chamar a atenção para a conduta, no mínimo inclemente, da 

sociedade para com esse grupo.   

O estudo de Elias (2000) nos dá um panorama sobre a sociodinâmica da 

estigmatização, analisando em que condições um grupo consegue conferir estigma ao outro. 

Numa pequena comunidade de classe trabalhadora denominada Winston Parva, viviam as 

famílias antigas que se consideravam superiores aos recém-chegados, os “de fora”.  Elias 

nomeou as duas categorias como estabelecidos e outsiders. O autor observou que embora os 

dois grupos fossem praticamente homogêneos, pois não havia diferença étnica, nacional ou de 

raça, nem mesmo de classe (ambos pertenciam a classe trabalhadora), os estabelecidos 

encontravam na sua coesão e na sua história o suporte para se afirmar no lado mais forte da 

relação de poder entre os dois grupos. Ocupavam cargos de destaque nas instituições locais 

como conselhos e clubes, e se organizavam de modo que os membros de seu grupo fossem os 

substitutos nestes cargos a fim de preservar a identidade e superioridade do grupo. Os 

outsiders, por sua vez, eram tidos como estrangeiros, sem história, privados de uma possível 

tradição compartilhada ou antecessores que pudessem lhes apoiar. No campo do diferente lhes 

restava o papel de estigmatizado.  

O interessante deste estudo é a discussão que o autor faz sobre os recursos utilizados 

para o enfraquecimento da auto-imagem moral do grupo menos estruturado, através da 

negação das virtudes dos outsiders e com o reforço das suas próprias, protegendo o estilo de 

vida e normas estabelecidas. Elias (2000) observou que esta prática tem êxito à medida que os 

outsiders acabam por incorporar o discurso dos estabelecidos, ou quando reconhecem 

características negativas apontadas por estes, em algumas pessoas do seu grupo. Nesta 

incorporação cria-se uma barreira emocional que, mesmo quando há relativização do poder 
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dos estabelecidos, permanece a diferença. Um exemplo atual desta situação são as constantes 

ações de contra-estigmatização efetivadas em relação ao racismo. Embora a sociedade tenha 

avançado, do ponto de vista do amparo legal, caracterizando racismo como crime inafiançável 

e promovendo campanhas que pregam igualdade social como atitude politicamente correta, 

assistimos a lentos progressos que se dão mais no âmbito da tolerância do que da convivência 

entre iguais. 

Com freqüência, em situações de conflito, nos deparamos com uma farta profusão de 

adjetivos estigmatizantes proferidos pelos estabelecidos: crioulo, negro, macaco, gorda, 

baleia, porca, rolha de poço, pobre, etc. Se não houvesse uma incorporação do estigma, o 

discurso não seria tão insultuoso. E está claro que dependendo da classe social a qual se 

pertence existe um agravante ou atenuante da situação. Mesmo quando há o revide: branco 

azedo, rato pelado, magrela, esquelética, patricinha, os estabelecidos não se sentem tão 

atingidos, pois no máximo, têm suas características de estabelecidos exacerbadas. 

Essa é outra perspectiva do estigma, ou da criação deste, a ser analisada. A diferença e 

consequentemente a identidade é produzida na observação especular ou na nomeação, nos 

atos de criação lingüística? 

Quem levanta esta questão é Tomaz Tadeu da Silva (2000), organizador do livro 

“Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais”. Para este autor dizer que 

identidade e diferença são atos de criação lingüística significa reconhecer que estes elementos 

não são naturais. Silva (2000) esclarece que não são essências inatas no mundo a espera de 

serem descobertas, mas sim construções sociais e culturais que devem ser nomeadas, e isto se 

dá através dos atos de fala. Uma vez que consideramos identidade e diferença 

interdependentes nos aproximamos do pensamento Saussureano que defende que os signos 

não possuem sentido se considerados isoladamente, o sentido é dado pela presença dos outros 

termos, o valor não está no objeto que designa, mas na rede de relações com outros signos. 
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Para Silva (2000) a idéia de diferença é o processo básico de funcionamento da língua, 

consequentemente das instituições sociais e culturais, aí contida a identidade sujeita às 

relações de poder. Identidade é aquilo que eu sou e diferença é aquilo que o outro é, mas 

dependendo da ordem dominante identidade é aquilo que o outro é e, mais que isso, aquilo 

que eu não posso ser.  

Outra instância de poder a ser considerada, na geração do estigma da mulher obesa, é a 

relação sócio-econômica, há um grande reforço mercadológico na padronização dos corpos 

femininos. Segundo os dados de Castro (2003) o setor de alimentos dietéticos no Brasil 

cresceu 420,47% de 1993 a 1998. No ano de 2000, os brasileiros realizaram 350.000 cirurgias 

estéticas, contabilizando 207 intervenções para cada 100.000 habitantes contra 185 dos 

americanos. Em pesquisa realizada por Sant´Anna (2001), a autora relata que desde 1985 mais 

de vinte revistas com a temática de saúde e boa forma foram criadas e entre 1960 e 1999, o 

número de reportagens sobre estes assuntos triplicou.  

Se não somos espectadores passivos, se esta avalanche de imagens padronizadas por si 

só não é capaz de definir o espaço idealizado da identidade, por que parecemos tão suscetíveis 

à criação de desejos dos apelos midiáticos? 

No pós-estruturalismo surgiram críticas ao pensamento de Saussure por desconsiderar 

conceitos basilares das ciências da linguagem, como o eixo sincrônico, as percepções ligadas 

à ordem fisiológica, e outros conteúdos que não dizem respeito a esta pesquisa. Contudo, é 

importante notar que as críticas não foram de desconstrução, mas de avanço a partir do 

pensamento deste autor. O próprio Silva (2000) que admite a interdependência entre 

identidade e diferença, sugere que a linguagem vacila, ela não tem o poder de determinar o 

lugar destes elementos apenas por atribuir-lhes definição, para tanto é necessário discutir o 

processo de identidade cultural e representação a fim de compreender esta impossibilidade. 
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1.3 Identidade Cultural e Representação 

“El pensamiento viene de afuera 
Y pensa que viene de adentro 
Pensamiento que expectora 
Lo que em mi pecho pienso. 
Pensamiento a mil por hora, 
Tormento em todo momento. 
Por qué es que pienso ahora 
Sem mi consentimiento? 
Si aquello que conmemora 
Tiene su impedimento, 
Si todo aquello que llora 
Crece com su fermento; 
Pensamiento, sal, es hora, 
Sal de mi pensamiento. 
Pensamiento vete ahora, 
Desaparece em el viento. 
Y no echaré semillas 
Encima de tu cimiento.” 

(Arnaldo Antunes) 
 

Stuart Hall (2005) define identidade cultural como: “aspectos de nossas identidades 

que surgem de nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e 

acima de tudo nacionais.” O autor denuncia uma crise de identidade pelo abalo das referências 

que ancoravam os indivíduos no mundo social, o que antes se supunha fixo, coerente e estável 

é deslocado para algo transitório, contraditório, produzido nas relações, ligado aos discursos, 

às relações de poder e as representações. 

Hall (2005) identificou três tipos de sujeito histórico em relação à identidade e chamou 

de descentramentos os fatos históricos que contribuíram para a desestabilização da identidade 

até a sua permanente instabilidade na pós-modernidade. O primeiro sujeito é o do iluminismo, 

numa época de total valorização da razão, sem mobilidade social, acreditava-se que o 

indivíduo nascia com um núcleo interior que permanecia essencialmente o mesmo durante a 

sua existência, este centro era sua identidade.  

O segundo sujeito era o sociológico, imerso na complexidade do mundo moderno, a 

identidade desse sujeito era formada pela interação entre o eu e a sociedade. A consciência do 
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núcleo interior deixa de ser congênita para ser construída na relação com o outro que mediava 

valores, sentidos e símbolos.  

O terceiro e último é o sujeito pós-moderno, no qual o processo de identificação é 

provisório, móvel, espectador de mudanças estruturais e institucionais. A identidade é dada 

pelos sistemas culturais, definida historicamente e não biologicamente.  

Os grandes acontecimentos que descentraram o sujeito na opinião de Hall (2005) se 

iniciaram pelo marxismo, pois ao privilegiar os modos de produção, denunciar a exploração 

da força de trabalho, portanto as relações sociais, Marx desconstrói a idéia de uma essência 

universal de homem, designando sua identidade a partir do pertencimento a uma determinada 

classe social; seguindo a cronologia do autor encontramos como segundo descentramento a 

descoberta, por Freud, do inconsciente, onde se formam imagens independentemente do nosso 

consentimento. Nele é que são formadas as identidades, sexualidade e a estrutura dos nossos 

desejos são formadas, operando com uma lógica diferente da lógica da razão. Desfez-se o 

sujeito racional, de identidade fixa, inclusive o sujeito de Descartes cujo atributo da existência 

era o cogito. 

No próximo descentramento encontramos os lingüistas Saussure e Derrida. O primeiro 

defende que a língua é um sistema social e não individual e através dela se ativa a gama de 

significados (que surgem na relação de similaridade e diferença) embutidos nos sistemas 

culturais; Derrida ao avançar sobre os conceitos de Saussure defende que o significado é 

inerentemente instável, procura o fechamento (identidade), mas é perturbado (pela diferença). 

Sempre surgirão significados inerentes à nossa vontade, subvertendo qualquer tentativa de 

criar mundos fixos e estáveis. 

Michel Foucault e o feminismo são os últimos descentramentos apontados por Hall 

(2005). O primeiro por desnudar o poder disciplinar das instituições do final do séc. XIX e 

início do XX resultando na individualização do sujeito; o outro contestou politicamente o 
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modelo de família, alterou os processos de identificação alegando que homens e mulheres 

faziam parte da mesma identidade a “Humanidade”. 

No texto “Da diáspora”, do próprio Hall (2003), o autor, embora reconheça a 

importância destes eventos na história, submete os eventos históricos à linguagem e outras 

formas de comunicação, pois defende que significados e mensagens circulam através de 

discursos que são transformados em práticas sociais, produzindo efeitos à medida que a 

mensagem é apropriada como um discurso significativo, significadamente decodificado. 

Embora haja uma intencionalidade no discurso, a linguagem vacila, como já foi citado 

anteriormente, sem ter poder para designar o lugar da identidade ou da diferença. Por isso 

talvez a mídia circule apenas como reforço ou transposição de conceitos e preconceitos, não 

como geradora deles. Se ela é apenas um veículo das variadas linguagens, não se constitui 

como único ou primordial fator na formação do símbolo que será criado, e aquilo que escapa à 

sua intecionalidade provavelmente se situa na representação. 

 

“Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra 
razão para amar senão amar. Que queres que te diga, 

além de que te amo, se o que quero dizer-te é que te 
amo?” 

(Fernando Pessoa) 
 

 

1.4 Representação 

 

“Aquele que fala cifra seu pensamento”. 
(Maurice Merleau-Ponty) 

 

Levando em conta o contexto histórico e o panorama pós-moderno dado por Hall 

(2005) em relação à identidade cultural, a intenção de discutir o conceito de representação é 

analisar o impacto nas representações corporais, quando o corpo supera a lógica de identidade 

fixa e referência, para identificar-se através da mudança, na direção de uma ordem 
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hegemônica que relega ao segundo plano as necessidades individuais provenientes da energia 

pulsional, e talvez avançar sobre a compreensão da participação da comunicação no processo 

de incorporação do estigma.  

Seja qual for a abordagem parece que o conceito de representação se constitui 

basicamente do pensamento. Revendo-se a trajetória de como as ciências (da filosofia à 

semiótica) buscaram explicações sobre a produção do conhecimento sobre o mundo que cerca 

o sujeito, observa-se o surgimento do problema da relação entre a realidade e a representação 

para os seres humanos. O avanço na compreensão destes conceitos esteve aparentemente 

ligado às concepções de razão que vigoravam em cada época. Se tomarmos como ponto de 

partida o período compreendido entre os séculos XVII e XVIII, período que é basicamente 

circunscrito pelo pensamento cartesiano e kantiano dos quais somos herdeiros, veremos a 

prevalência de uma ciência empírica que posteriormente dará origem aos métodos de 

investigação que utilizamos até hoje. Contudo, a investigação empírica por si só não foi 

suficiente para esclarecer de maneira satisfatória a questão da representação, o que frustrou a 

tentativa da ciência de emancipar-se da filosofia (WAGNER, 2004). 

Personagens da revolução científica que defendia a necessidade da superação das 

crenças, mitos e tradição oral, buscando a verdade que podia ser verificada, filósofos como 

Kant, Hegel e Schopenhauer, posteriormente Husserl, escola de Frankfurt e os estruturalistas 

formularam teorias a respeito da formação da consciência e suas implicações na representação 

e atribuição de sentidos. 

Ao tentar entender Hegel fui me identificando com Schopenhauer, não pelo 

questionamento dos conceitos, mas pela minha total impossibilidade de compreender Hegel. 

De qualquer maneira o conceito de corpo mediato de Schopenhauer se aproxima mais do que 

pretendemos investigar, ou seja, a participação do corpo no processo de formação da 

representação e o efeito desta sobre o corpo. Chauí (1997) esclarece que para o estruturalismo 
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as teorias passadas não são falsas, são diferentes das atuais porque se baseiam em outras 

idéias. Em cada época a razão cria modelos e paradigmas explicativos para os fenômenos ou 

para os objetos do conhecimento, é um meio de que dispomos para criar, julgar e avaliar 

conhecimentos, dar sentido às coisas para transformar nossa existência individual e coletiva. 

A questão que se impõe é que, para situarmos identidade e diferença elas precisam ser 

representadas, e especialmente no que diz respeito ao corpo, é necessário investigar os 

processos de identificação e representação ocorridos pela transmutação do corpo como 

recurso para a conquista da identidade, bem como os processos corporais contidos na 

formação de imagens.  

O conceito de representação, ao longo da história, vem recebendo muitos significados. 

Para o pós-estruturalismo, por exemplo, a representação é um sistema de significação, 

expressa pela pintura, fotografia, expressão oral, qualquer marca material, exterior, chamada 

em algumas correntes de apresentação. Desconsidera-se, aqui, a representação mental, a 

formação de imagens do suposto real na consciência. 

Nesta concepção a representação é apenas uma forma de atribuir sentido que incorpora 

a instabilidade atribuída à linguagem, portanto um sistema lingüístico e cultural ligado às 

relações de poder. Embora pareça coerente que é através da representação que identidade e 

diferença adquirem sentido, que o ato de representar é determinar o lugar de uma e de outra e 

que nas relações de poder os sistemas de representação dão suporte a uma ordem estabelecida 

explicitada pela diferença, ignorar a representação do real na consciência é desconsiderar a 

corporeidade como participante deste processo, é excluir o sentimento da atribuição de 

sentidos, é desconsiderar a investigação do processo de incorporação do estigma.  

Parece-me difícil eleger a representação, ou a linguagem, ou as relações de poder, um 

único sistema de significação ou mesmo a veiculação de uma representação como suporte 

para determinação da identidade. Apropriar-se destes vários conceitos emerge a coerência de 
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se estabelecer uma linha relacional entre eles e a corporeidade a fim de tentar compreender a 

sócio-dinâmica da estigmatização e a receptividade das imagens, sejam elas evocadas ou 

perceptivas. 

 


