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A partir do Século XVIII, a questão da saúde se tornou uma preocupação 

política, econômica e social. Um dos objetivos primordiais do poder político foi o de 
assegurar o bem-estar físico e a saúde da população, tendo em vista não apenas a saúde 
do “pobre necessitado”, mas o nível de saúde vivenciado em coletividade. Surge, nesse 
período, uma nova função social: “a disposição da sociedade como meio de bem-estar 
físico, saúde perfeita e longevidade” (FOUCAULT, 1998, p. 197). 

Nesse sentido, Nogueira (2001) assinala as mudanças sofridas pelo conceito de 
saúde nos últimos três séculos, sublinhando que, no Século XVIII, a saúde era 
concebida de forma negativa, como ausência de doença; já no Século XIX, é 
caracterizada como um estado de bem-estar, garantido por um conjunto de serviços de 
alcance coletivo. No Século XX, esse conceito se amplia, e a saúde passa a ser 
entendida 

como um completo estado de bem-estar físico, mental e social, que se 
pretende poder ser estendido a todas as pessoas como direito de cidadania 
[...] Muitas das concepções que hoje discutimos sob o nome de saúde 
coletiva foram, sem dúvida, profundamente influenciadas por essa visão da 
saúde como bem-estar e pelas políticas sociais do Estado de Bem-Estar na 
Europa (NOGUEIRA, 2001, p. 66-67). 

 O referido autor acrescenta que, a partir das décadas de 70 e 80, numa etapa 
denominada por ele de “modernidade tardia”, houve uma sobrevalorização da saúde, 
que passou a ser adorada, idolatrada, sinônimo de felicidade, caracterizando-se como 
uma mania coletiva de saúde, uma “higiomania”: 



 

É preciso ter em conta que a cultura narcisista da modernidade tardia 
favorece a posta em marcha pela economia capitalista de um ciclo 
infinitamente ampliado de consumo de bens e serviços voltados para a 
saúde, que passou a ser entendida nesse sentido de perfeição do corpo. Os 
hábitos e atitudes tidos como adequados redundam na escolha de certos itens 
de consumo na forma, por exemplo, de alimentos ‘dietéticos’ e 
equipamentos de exercícios, que se incorporaram ao cotidiano não só do 
executivo, como também de cada cidadão de classe média. Que a saúde é 
cada vez mais entendida como formosura do corpo, bom preparo físico e 
resultante de um conjunto de práticas de corpo é atestado, entre outras 
coisas, pela incrível proliferação das ‘academias’ e das ‘clínicas de estética’ 
(NOGUEIRA, 2001, p. 64, grifos do autor). 

 O objetivo principal da higiomania é evitar qualquer associação do termo saúde 
a termos que façam referência à morte, ao envelhecimento e à dor. O desdobramento 
disso requer que se pense a saúde como sinônimo de juventude, a “velhice”, como 
sinônimo de doença, e se busque desenfreadamente a juventude.  

A publicidade, os manuais de auto-ajuda e as receitas dos especialistas em 
saúde estão empenhados em mostrar que as imperfeições do corpo não são 
naturais nem imutáveis e que, com esforço e disciplina, pode-se conquistar a 
aparência desejada, de forma que as rugas e a flacidez transformam-se em 
fraqueza moral e, portanto, devem ser combatidas através de cosméticos, 
ginástica, vitaminas, enfim, a parafernália da indústria do corpo e do prazer. 
(DOURADO; LEIBING, 2002, p.3) 
 

A questão da saúde vem se tornando cada vez mais importante e central na 
identidade do homem contemporâneo. A mídia se estabelece como divulgadora e 
produtora de uma saúde politizada e artificializada, que traz como pano de fundo o 
corpo-consumo, como afirmam Vasconcelos, Sudo e Sudo (2004, p. 76): 

 
Na cultura da atualidade, marcada por valores dominantes como competição, 
consumismo, o corpo é um corpo pautado no individualismo, ‘contido pela 
musculatura’, é um ‘corpo mercadoria’, um ‘corpo-aparência’, um ‘corpo-
ferramenta’, um ‘corpo-consumidor’, um corpo com função de promoção 
social, que pode trazer um retorno, um corpo que deve expressar saúde, 
saúde que se torna século XXI. (grifos dos autores) 

 

Nesse contexto, em que o discurso sobre saúde ocupa um lugar privilegiado, isto 
é, em que os mais diferentes discursos sobre uma vida saudável, que prometem 
felicidade e bem-estar, mas também prescrevem condutas, modos de ser e de viver, são 
produzidos por especialistas em saúde e veiculados pela mídia, optamos por realizar 
uma pesquisa que teve como objetivo principal analisar o sentido do termo saúde em 
discursos de adultos jovens e de meia idade, praticantes e não-praticantes de atividades 
físicas, da cidade de Campina Grande/PB.  

 
Metodologia 

 
Recorrendo à metodologia qualitativa da História Oral, uma "metodologia de 

pesquisa voltada para o estudo do tempo presente e baseada na voz de testemunhas" 
(LANG; CAMPOS; DEMARTINI, 2001, p. 5), utilizamos como instrumento de coleta 
de dados o depoimento oral. 



Para isso, foram realizadas 24 entrevistas, doze, com praticantes de atividades 
físicas, e 12, com não-praticantes. Entre os praticantes de atividades físicas, seis são 
mulheres, e seis são homens, cuja faixa etária varia entre 22 e 55 anos. Já entre os doze 
não-praticantes desse tipo de atividades, seis são mulheres, e seis são homens, e sua 
faixa etária varia entre 23 e 55 anos.  

O número de entrevistados foi delimitado de acordo com o critério do ponto de 
saturação. Considerando que a análise acompanha todo o processo de pesquisa, essa "é 
uma condição necessária para que se possa determinar o momento em que o ponto de 
saturação (BERTAUX, 1980) é atingido, indicando que já se dispõe de informações 
suficientes sobre determinado aspecto” (LANG; CAMPOS; DEMARTINI, 2001, p. 13, 
grifo das autoras).  

Nas entrevistas, foi solicitado aos entrevistados um depoimento sobre o que é 
saúde, sendo feitas, pelo pesquisador, no decorrer dessas entrevistas, perguntas que 
ajudassem a aprofundar os objetivos propostos. Os depoimentos foram analisados com 
base na técnica de análise de discurso proposta pela Psicologia Social Discursiva 
(BILLIG, 1985, 1987, 1991; POTTER; WETHERELL, 1987; POTTER et al, 1990; 
POTTER, 1996). 

Cumpre lembrar que para preservar o anonimato, os nomes dos entrevistados 
foram substituídos por pseudônimos. 

 
Os discursos construídos    

 

Os sentidos construídos nas entrevistas - tanto nos discursos de praticantes 
quanto nos de não-praticantes de atividades físicas - se aproximam. Assim, o conceito 
de saúde apareceu de maneira recorrente com o sentido implícito de ausência de doença. 
Aqui a saúde não aparece apenas como sinônimo de boa vida, de realização pessoal ou 
de um corpo sem as marcas da passagem do tempo. A saúde tem o sentido de ausência 
de doença, como sugerem os discursos abaixo: 

 

Saúde é assim... a gente depende muito hoje em dia, depende muito da saúde 
e pra ter uma boa saúde tem que ter uma boa alimentação e pelo menos 
praticar... (...) antes de praticar um exercício físico pra melhorar sua saúde, 
você tem que procurar um especialista, um professor alguém que lhe indique 
o caminho certo pra você não ta fazendo alguma coisa exagerada, alguma 
coisa que seu corpo não vai agüentar (...) a minha saúde mesmo... pra eu 
morrer vai demorar muito se for de velhice ou de alguma doença, porque eu 
faço muito exercício físico (...). Sinceramente a saúde é um ponto básico hoje 
em dia pra se viver mais, que tem pessoas que vai no centro come uma 
besteirinha, uma coxinha, um pastel... E passa a ficar mais gorda, a se sentir 
mal (...) isso só faz ser prejudicial a saúde, porque se não tiver uma 
alimentação controlada ela vai ter problemas, tipo nos órgãos internos 
(pausa), assim a gente tem que ter atividade constante pra... (...) é só assistir 
alguns programas educativos (...) e assim vai ter uma vida saudável com 
esporte e alimentação (Lucas, 22 anos, praticante de atividade física). 

É tudo para mim (pausa) sem a saúde o caba não consegue fazer nada, tá 
doente, essas coisas, (...) para mim é... não pega doença fácil assim, fica 
arriado em cama (...) tipo a saúde assim: quem é doente mesmo, (...) bem 
dizer ta morto  (...) tem que haver primeiro a saúde segundo vem o corpo. 
(Felipe, 25 anos, não-praticante de atividade física). 

Na fala de Lucas, um conceito tácito de saúde como ausência de doença pode ser 
inferido de passagens como a seguinte: “A saúde é um ponto básico hoje em dia pra se 



viver mais” (ou seja, não ficar doente é essencial para a longevidade). Ele sublinha que, 
para se adquirir uma boa saúde, é preciso ter uma boa alimentação e praticar uma 
atividade física, que deve se orientada por especialistas. 

São discursos em que a função de controle do saber médico é ressaltada, porque 
o “especialista” surge como alguém que controla e que apoia, dando suporte para uma 
prática de controle corporal e alimentar que contribui para a longevidade. Nesse 
discurso, os recursos midiáticos ocupam lugar de destaque, pois, como menciona Lucas, 
“é só assistir alguns programas educativos (...) e assim vai ter uma vida saudável com 
esporte e alimentação”. 

O discurso de Felipe, por sua vez, parece ser mais direto: “(...) sem a saúde, o 
caba não consegue fazer nada, tá doente (...)”. Além da concepção de saúde como 
ausência de doença, observa-se uma exaltação da saúde em contraposição ao corpo, o 
que sugere que o corpo bem delineado não é o primordial. 
 Em outras entrevistas, um conceito implícito de saúde como ausência de doença 
também está presente: “Ser saudável” é, portanto, ter saúde, é não fazer tudo aquilo que 
traz doenças: “não fumar”, “não beber”. O controle da alimentação e a necessidade do 
exercício físico são ressaltados:  

 

Saúde pra mim é... você está de bem, assim no caso é você fazer uma 
prevenção antes pra que não chegue a adoecer, né? (...) É você deixar de ficar 
doente para procurar um esporte, procurar uma boa alimentação o melhor é 
prevenir, o melhor é a prevenção (enfático) (...) a maioria come tudo o que 
vê pela frente, então são pessoas que não se cuida, então se elas não tem uma 
qualidade de vida, essa pessoa vai ficar doente (...) por que eu sou uma 
pessoa que até hoje nunca senti nada... Por quê? Eu corro todos os dias (...) 
procuro me alimentar direito, não comer muita carne vermelha, e ainda tem 
as revistas (...) o esporte é como um medicamento (...) aconselho que as 
pessoas que realmente pratiquem esporte. (...) por que não é farmácia que vai 
dar saúde.... esporte é um medicamento! (...) A melhor bula (ênfase), que 
não paga nada! (...) E hoje você ver, você liga uma televisão e o que é que 
diz? Musculação, academia, não seja sedentário... (...) o que é prevenção? E 
fazer uma dieta equilibrada, e pra não ficar sedentário, por que a prática de 
esporte evita diabetes, depressão, evita câncer, evita tudo (ênfase) (...) tenho 
a assinatura da Boa Forma (ênfase), eu ainda faço a musculação, por isso 
(ênfase) que eu tenho essa idade e não sinto nada, cada dia eu me sinto mais 
disposta.  (Andréia, 50 anos, praticante de atividade física). 

A entrevistada Andréia, além de enfatizar a questão da prevenção e descrever a 
saúde como ausência de doença, ressalta que “o esporte é um medicamento”, um 
medicamento que “evita tudo”. Para legitimar o seu discurso, a entrevistada refere-se 
também à mídia e ressalta as suas excelentes condições de saúde.  

Deparamo-nos, ainda, com discursos que sobrevalorizam a saúde: 
 

Saúde é tudo! Tudo, o que a pessoa deve conservar durante a vida, né? 
Porque sem a saúde você não é nada! (...) a partir do momento em que você 
começa a uma etapa assim da vida, que é a partir dos vinte anos, por 
exemplo, que hoje eu já tenho quarenta, você tem que se cuidar em dobro, 
para poder você ter uma vida maior e melhor (...). Ser saudável é você se 
alimentar bem...  é não fumar... não beber (...). E assim viver bem é realmente 
você se alimentar bem e procurar fazer as coisas certas, dormir melhor, 
comer melhor, para poder ter, uma resposta, assim... ter uma resposta de vida 
lá na frente, porque tudo é só acumulativo, né?  A vida, o que você faz hoje 
reflete amanhã. Se você não se cuidar, não se alimentar, não fazer exercício, 
que é uma prioridade é porque assim tem três coisas que você deve fazer: 



tomar muita água (...) fazer exercício físico, e assim não é obrigado você ter 
dinheiro pra fazer exercício físico, você pode fazer de qualquer jeito, uma 
caminhada, por exemplo, é um exercício. E... Se proteger do sol, pronto, pra 
mim isso aí é o básico (Lúcia, 40 anos, praticante de atividade física). 

Nesse discurso, a “saúde é tudo” e, para preservá-la, as pessoas devem se 
submeter a uma disciplina rígida: “têm que se cuidar”, têm que evitar as drogas (o 
fumo e o álcool) e o sol, comer e dormir bem e fazer exercícios físicos. É 
interessante observar o uso do termo “acumulativo” para falar das atividades e dos 
cuidados que garantirão uma vida longa e saudável. Da mesma forma que se planeja 
um futuro com segurança financeira acumulando dinheiro, pode-se planejar também 
um futuro sem doenças, desde que acumulemos saúde. Esse discurso ilustra bem 
aquilo que Giddens (2002) chama de “colonização do futuro”.   

Outro aspecto enfatizado nos discursos construídos sobre saúde foi a questão da 
estética:  

 
Eu, como atleta, preciso manter minha forma, eu tenho uma estética muito 
grande que tenho que manter por causa que eu faço salto triplo já faz sete 
anos, daí eu tenho que manter o meu corpo de uma forma  (...) aerodinâmico 
e com força suficiente pra agüentar a minha prova. (...) as outras pessoas que 
se preocupam com corpo não deviam se preocupar, devia se preocupar com 
saúde antes do corpo...  Porque a aparência não vai importar, se você for 
bonito, ter um corpo elegante, mas a saúde tá baixa, não adianta de nada, 
porque o que é que vai adiantar você chegar aos sessenta anos bonito, mas 
sem saúde? (pausa) Você pelo menos se tiver uma saúde perfeita agora, vai 
viver mais se achar mais bonito, aí quando for lá na frente quando tiver 
menos problema aí já vai pensar que fez a coisa certa (...) para mim ele é 
importante, se eu me cuido, me cuido pela saúde e pra ter um corpo bom! (...) 
Com certeza acho que eu também dou prioridade ao meu corpo. (risos)  
Entrevistadora: Você dá prioridade ao seu corpo? 
Dou (risos) porque se eu me cuido é porque eu quero ter uma resposta, né? Aí 
então eu dou prioridade sim (Lucas, 22 anos, praticante de atividade física). 

 
  

(...) assim é o esqueleto todo (...). É... o seu corpo define sua saúde, se você é 
uma pessoa gorda com a barriga lá na frente (ênfase) você não tem saúde! 
Por que a definição do corpo, em mente é saúde. Porque é através do seu 
corpo que você vai ter saúde (...). Então, é o corpo, é sua personalidade, 
representa sua qualidade de vida. (...) o seu corpo diz quem você é... Não sei 
para vocês... Mas para mim eu conheço uma pessoa pelo corpo, é uma cópia, 
é como se fosse uma foto (ênfase). Se você vê uma mulher com a barriga lá 
na frente, as pernas gordas, você já diz quem ela é! (...) Por que, seu corpo 
assim, feio já diz que você é preguiçosa, né?(Risos) Acomodada... Porque é 
através do corpo que você coloca uma roupa, você vai lá toda 
desmanteladona, toda feia, gorda, como é que você vai provar uma roupa? 
Então... já vai dizer quem você é. (pausa) Ás vezes, nem é uma pessoa 
comilona, mas o povo diz, né?, por que o corpo diz muita coisa (Andréia, 50 
anos, praticante de atividade física). 

Na fala de Andréia, mais do que na de Lucas, o padrão de beleza dominante em 
nossa sociedade é afirmado sem nenhuma expressão de dúvida. O caráter excludente do 
discurso, associado a esse padrão de beleza, torna-se claro numa passagem 
impressionante, que lembra teóricos europeus do século passado, como Broca e 
Lombroso, que tentavam inferir características morais a partir de marcas físicas: “Então, 
é o corpo, é sua personalidade, representa sua qualidade de vida. (...) o seu corpo diz 
quem você é... Não sei para vocês... Mas para mim, eu conheço uma pessoa pelo 
corpo”.  



Como nos advertem Vasconcelos, Sudo e Sudo (2004, p.70), “o corpo assumiu 
diferentes configurações, perpassando de modelos roliços, bem nutridos e torneados, 
para uma figura magra, esguia e lânguida”. Assim, no período do Renascimento, a 
beleza física passa a ser exteriorizada não mais como um sentido perigoso, mas como 
um preditor de caráter moral e social, tornando-se uma obrigação.  

Desse modo, se, nos Séculos XVI e XVII, a magreza tinha a conotação de falta 
de saúde, pouca beleza e pobreza, no Século XVIII, é construída uma nova 
compreensão, e ser gordo passa a ser sinal de falta de saúde. 

Nesse sentido, o discurso dos não-praticantes assim como o dos praticantes de 
atividades físicas se aproximam, no que se refere à construção de uma identidade em 
conformidade com o ser ativo. Isso reafirma a importância da prática de atividade física 
e evidencia a questão da consciência de hábitos saudáveis, relacionando-os com uma 
questão preventiva, ou seja, “de não ter problemas futuramente”: 

 
(...) Eu, no meu caso, eu posso dizer que trabalho aqui na academia, é aquela 
história: “casa de ferreiro espeto de pau”, eu não malho por falta de tempo, eu 
trabalho pode-se dizer assim... (Ininteligível) meu tempo é curto pra fazer 
exercício, mas é uma coisa, muito, muito importante (ênfase) tanto pra mim 
como pra você, a prática de exercício. Tanto é que a partir do mês que vem 
eu vou começar juntamente com meu irmão que também trabalha, a gente 
arrumar um tempo (...) pra começar a atividade física. (...) eu quero praticar 
exercício, assim não todos os dias, por que não dá, mas um dia sim outro não 
para que eu possa zelar por minha saúde, né? (Anderson, 24 anos, não- 
praticante de atividade física). 

 

 (...) penso que cada um deve, toda pessoa deve prevenir a saúde, então não 
beber, não fumar, não passar muitas noites sem dormir, malhar (enfático) a 
malhação hoje em dia é o que mais se indica é a prática de exercício, amanhã 
você ter uma velhice mais com saúde, né? Sem tá entrevado, como diz o 
ditado, né? (risos) (José, 25 anos, não-praticante de atividade física). 

 
Convém ressaltar que, na pesquisa realizada, interessou-nos saber como os 

entrevistados constroem suas identidades por meio dos discursos sobre saúde. Nessa 
perspectiva, a ação do indivíduo não é apresentada como uma ação livre de 
condicionamentos sociais, culturais e discursivos. É a partir das relações socialmente 
estabelecidas com o outro e com os diferentes discursos emitidos pelos outros que o 
indivíduo representa a sua identidade.  

As identidades são produzidas no interior de práticas discursivas e de 
significação, as quais se encontram conectadas ao mundo material e às relações sociais 
dominantes no interior da sociedade (VEIGA-NETO, 2000 apud BERNADES; 
HOENISCH, 2003). 

Portanto, mesmo quem não pratica atividade física constrói a identidade de 
alguém consciente dos benefícios dessa prática. O ser ativo, presente nos discursos, 
mostra que a atividade física, assim como uma boa alimentação e hábitos saudáveis 
(como não fumar e não beber), assumem um lugar preponderante de prevenção da 
doença na vida desses sujeitos. 

 
Considerações finais   

 
A análise e a discussão das entrevistas realizadas evidenciam que os sentidos 

atribuídos à saúde tanto pelos praticantes quanto pelos que não fazem atividade física 



aparecem seguidos de expressões como “fundamental”, “é tudo”, “primordial”, 
sugerindo uma sobrevalorização da saúde. Para preservá-la, as pessoas devem se 
submeter a uma disciplina rígida, quanto à alimentação e à prática de atividade física. É 
através desse cuidado que se consegue a longevidade. Os discursos aqui analisados 
estão em consonância com a concepção contemporânea sobre saúde veiculada pela 
mídia e pelo discurso médico. 

Ressalta-se nos discursos a concepção de saúde ainda veiculada à ausência de 
doença, porém há quem a relacione ao bem-estar físico e mental e, não particularmente, 
à ausência de doença, ampliando ainda essa concepção para um bem coletivo, 
entendendo-a, então, como saúde coletiva. A saúde também é relacionada à busca do 
prazer, que se diferencia do “prazer saudável” e do “prazer estético e competitivo”.  

Assim, observa-se que a saúde é algo precioso e que tem que ser muito bem 
cuidado. Nesse sentido, o discurso sobre saúde parece influenciar na opção pela prática 
da atividade física que, por sua vez, é associada ao bem-estar mental, à busca pela 
sensualidade e à promoção de uma vida melhor e mais longa.  

É importante enfatizar também que a relação intrínseca entre saúde, corpo e 
estética é assinalada nos depoimentos. Os discursos sugerem que não é possível ter 
como objetivo a estética desvinculada da saúde ou vice-versa. Contudo, o cuidado 
exagerado com a aparência do corpo e a busca desenfreada pelo “corpo belo” são 
questionados.  

Assim, tanto nos discursos dos praticantes quanto no dos não-praticantes de 
atividades físicas é construída uma identidade que reafirma a importância da prática de 
atividade física como um componente relevante para uma vida saudável. Dessa maneira, 
mesmo quem não pratica esse tipo de atividade constrói a identidade de alguém 
consciente dos benefícios dessa prática.  
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