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Resumo 

Neste artigo nos propomos a estudar as ideias de beleza, feiura, corpo e estereótipo, a fim de 

entender como esses conceitos contribuíram e ainda contribuem para atos de preconceito e 

aversão ao corpo gordo, entendidos como gordofobia. Para isso, trazemos aqui uma discussão 

teórico-conceitual depreendida do primeiro capítulo de nosso trabalho monográfico para a 

conclusão da graduação em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, pela 

ESPM. Para dar suporte às nossas reflexões, que partem de bases documentais e bibliográficas, 

recorremos a autores como Eco, Lippman, Baccega, Le Breton e Hoff, que nos ajudam a 

compreender, respectivamente, a história da beleza, a construção de estereótipos e o 

entendendemento da questão em torno do corpo.  
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Introdução 

A aversão ao corpo gordo se trata de um fenômeno que se espraia na sociedade 

em variados discursos. Segundo a matéria da revista Galileu de janeiro de 2017, a 

imagem pejorativa do corpo gordo se mostra bem antiga. No entendimento judaico-

cristão, por exemplo, a gula é considerada um dos sete pecados capitais e, portanto, uma 

demonstração de fracasso moral. Enquanto durante o período medieval, o jejum era uma 

prática constante que valorizava a espiritualidade em detrimento do corpo.  

Esse tipo de imagem foi se perpetuando ao longo do tempo, e ainda hoje não é 

raro ouvirmos discursos preconceituosos contra pessoas gordas. Grande parte do 

preconceito em relação ao corpo obeso advém de ideias preconcebidas, como por 

exemplo, a associação imediata de gordura à doença, ou ausência de saúde. Outra ideia 

comum é que a obesidade é algo controlável e que para estar magra basta esforço e 
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força de vontade. Ou seja, para estar em forma basta querer, e estar obeso é ser 

negligente em relação ao próprio corpo (GALILEU, 2017, p. 33). 

Na atualidade é muito comum que esses discursos de ódio e preconceito sejam  

acatados e difundidos nos espaços midiáticos. Deste maneira, nesse artigo nos 

propomos a estudar conceitos que acreditamos serem basilares para a compreensão da 

gordofobia, a fim de entender as origens da aversão e do preconceito em torno do corpo 

gordo. 

 

Beleza e feiura 

A definição do que é belo para os sujeitos se mostra variável de acordo com a 

época em que nos encontramos com os povos que estudamos. Entretanto, segundo Eco 

(2004), em vias gerais, o sentido da palavra “belo” sempre se mostrou muito próximo de 

significados como “gracioso”, “bonito” ou “sublime”, mostrando-se como algo que, via 

de regra, nos agrada. E, de fato, durante muito tempo o significado de belo esteve 

associado ao sentido de bom, e vice e versa, tornando-se algo desejável para os sujeitos.  

O sentido da palavra belo ainda pode estar associado, lembra-nos Eco (2004, p. 

8), a atitudes que se aproximam de princípios ideias, o que seriam as belas ações – uma 

coisa reconhecida como “um bem alheio que olhamos com distanciamento, embora 

comovidos, e sem que sejamos arrastados pelo desejo. Muitas vezes para indicar ações 

virtuosas que preferimos admirar a realizar falamos de uma ‘bela ação’”. O autor para 

elucidar esta perspectiva traz como exemplo um pai capaz de sacrificar sua própria vida 

em prol de seu filho ou, um herói que morre pela causa que defende ou, ainda, aquelas 

pessoas que se dedicam a cuidar de doentes. Estas, para Eco (2004), são o que podemos 

chamar de belas ações. 

Entorno do sentido do que é belo, Eco (2004) nos convida a refletir também 

sobre o significado da palavra beleza. Nas palavras do autor, 

Se refletirmos sobre o comportamento distante que nos permite definir 

como belo um bem que não suscita o nosso desejo, compreendemos 

que falamos de Beleza quando fruímos de uma coisa por aquilo que é, 

independentemente da questão de possuí-la ou não (ECO, 2004, p.8). 
  

Assim uma coisa dita como bela, está desassociada da ideia de posse. Segundo 

Eco (2004, p.10) “é bela alguma coisa que, se fosse nossa, nos deixaria felizes, mas 

continua a sê-lo se pertence a outro alguém”. O autor ainda nos lembra que o sentido da 

beleza é muito diferente do sentimento de desejo. Eco (2004, p.10) exemplifica essa 
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diferença ao dizer que “podemos considerar alguns seres humanos belíssimos, mesmo 

que não os desejamos sexualmente, ou que saibamos que nunca poderão ser nossos”. 

O conceito de feiura por sua vez, ainda segundo Eco (2004), em todas as 

culturas, sempre esteve associado ao conceito de beleza como oposição, ou seja, o feio 

como o oposto do que é belo. Desta maneira, o feio seria algo que vai contra as regras 

de proporção e harmonia, as quais se fundam o conceito de beleza (seja ela física ou 

moral), ou então se faz marcado pela ausência – quando falta uma parte de algo que um 

ser genuinamente deveria ter.  

Entretanto, Eco (2004) nos lembra que o julgamento do que é dito como feio é 

relativo, e que enquanto observadores e estudantes da arte não conseguimos afirmar se o 

que para nós é considerado feio, realmente era para os povos que as conceberam. Eco 

(2004, p.131) exemplifica: “aos olhos do ocidental contemporâneo certos fetiches, 

certas máscaras de outras civilizações parecem representar seres horríveis e disformes, 

enquanto para os nativos podem ou podiam ser representações de valores positivos”. 

Para Eco (2004) a existência do concebido como “feio” se faz importante, pois é 

justamente a composição do mundo com a variedade de formas – belas e monstruosas – 

que proporcionam a beleza do mundo. Nas palavras de Eco (2004, p.148), “é a ordem 

em seu conjunto que é bela, e desse ponto de vista redime-se também a monstruosidade, 

que contribui para o equilíbrio desta ordem”.  Eco (2004) cita que, para Guilherme de 

Alvernia, a variedade aumenta a beleza do universo, desta maneira, todas as formas 

agradáveis ou não, são necessárias para a ordem do universo. 

  

Estereótipo 

Ao se falar de opinião e estereótipo tem-se como primeiro dado o fato de que 

“nosso círculo de experiência é finito, e que nosso espaço vivido é pequeno” (BOSI, 

2003, p.114).  Apesar de se pensar que os sujeitos têm uma participação constante e 

intensa no mundo em que vivem, na realidade apenas uma pequena parcela de fato tem. 

Ou seja, Bosi (2003) sugere que conhecemos um espaço muito reduzido comparado ao 

todo, e desfrutamos das experiências que nele são cabíveis. Nas palavras de Bosi (2003, 

p.114), temos “um caminho familiar pelo qual nos guiamos e onde repetimos nossos 

passos, entre a infinidade de caminhos oferecida a outros seres”. Desta maneira, para a 

autora, realizamos nossa atividade como sujeitos – isto é, ação e percepção – dentro do 

espaço que nos é destinado.  
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Conhecemos algumas pessoas, algumas coisas, alguns pedaços de 

paisagem, de ruas, alguns livros. Presenciamos alguns fatos, mas não 

presenciamos a maior parte dos fatos sobre os quais conversamos. 

Confiamos, porém nas pessoas que viveram e presenciaram esses fatos, 

e o pensamento, e o discurso quotidiano se alimentam dessa confiança 

social (BOSI, 2003, p. 115). 
 

Entretanto, existem alguns aprendizados que são inerentes a todo ser humano, 

como a fala. Baccega (1998) relata que aprender a falar é algo que cabe a qualquer 

sujeito; contudo, a aprendizagem do discurso da fala, ou seja, o modo como a 

comunicação é estabelecida entre o indivíduo e o mundo em que ele se insere é um 

processo social educacional. Sendo assim, a manifestação da fala se mostra como um 

processo cultural, estabelecendo uma relação entre linguagem e pensamento. Para 

Baccega (1998, p.7), “quando o homem aprende a falar, ele aprende também a pensar, 

ou seja, passa a relacionar-se com o mundo através predominantemente de palavras, as 

quais transportam conceitos e estereótipos”.  

Ainda na visão da autora, existe uma relação muito próxima entre conceito e 

estereótipo. Assim, pode-se afirmar que a sutil diferença entre ambos se dá pelo fato do 

conceito ser uma “descrição da realidade, que se obtém através de um processo 

cognitivo com uma tendência majoritária (não unicamente) objetivo-descritiva” 

(BACCEGA, 1998, p.7), enquanto o estereótipo se faz por vias emocionais aplicadas ao 

juízo de valor.  

Lippmann (1972) cita que quando tomamos contato com a realidade o pré-

julgamento das instâncias que nos cercam se faz antes mesmo da percepção do real. Nas 

palavras do autor: 

Na maior parte das vezes, não vemos primeiro para depois definir, mas 

definimos e depois vemos. Na grande confusão florida e zunzunante do 

mundo exterior colhemos o que nossa cultura já definiu para nós, e 

tendemos a perceber o que colhemos na forma estereotipada, para nós, 

pela nossa cultura. (LIPPMANN, 1972, p.151) 
 

Para Baccega (1998, p.8), esse pré-julgamento que acaba por definir opiniões se 

concretiza no estereótipo. São “os tipos aceitos, os padrões correntes, as versões 

padronizadas”, pré-concebidos culturalmente e transmitidos através da linguagem, que 

interferem na nossa visão sobre a realidade e na maneira como nos situamos no mundo. 

Bosi (2003) justifica a ocorrência desse fato afirmando que nem sempre os 

sujeitos estão dispostos e atentos para colher todos os aspectos em um ambiente. Assim, 

utilizamos um processo facilitador que corresponde em captar fatos da realidade através 
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de filtros e recortes pré-concebidos, que culminam em visões estereotipadas. Nas 

palavras da autora:  

Essa colheita perceptiva, relação de trabalho e de escolha entre o sujeito 

e o seu objeto, pode sofrer um processo de facilitação e de inércia. Isto 

é, colhem-se aspectos do real já recortados e confeccionados pela 

cultura. O processo de estereotipia se apodera da nossa vida mental 

(BOSI, 2003, p.115) 
 

Para a autora, devido ao fato de sermos desatentos e insensíveis ao mundo em 

que nos situamos, sofremos constantemente de uma perda, fato que nos leva a capitular 

e a enxergar o mundo segundo mediações impostas (BOSI, 2003). 

Por um lado, esse fato citado por Bosi se mostra uma ferramenta útil para o ser 

humano. Explicamos essa nossa percepção por Lippman (1972), segundo quem, 

tendemos a generalizar as coisas, pois analisá-las sempre em seus detalhes e suas 

particularidades seria muito exaustivo, e muitas vezes fora de cogitação levando em 

conta o complexo ambiente que estamos inseridos. Essa é a visão que Lippman (1972) 

traz ao retratar que existe uma “economia” ao redor do estereótipo. Ou seja, os 

estereótipos agilizam a percepção dos sujeitos. A produção de estereótipos auxilia os 

sujeitos em sua vivência em sociedade, “até porque, sem essas normas e estereótipos, 

estaríamos sempre redescobrindo a América e constatando de novo que o fogo queima e 

pode matar” (BACCEGA, 1998, p.8).  

Entretanto, por outro lado, o excesso de generalização acaba por estimular 

opiniões particulares e destoantes da realidade, fincando bases no senso comum. 

Segundo Baccega (1998), os indivíduos acabam conformando-se com padrões e 

estereótipos do grupo buscando êxito em suas ações e uma sensação de pertencimento 

social.  

Na percepção de Baccega (1998), o “processo facilitador” citado por Bosi se 

mostra muito contemporâneo. Vivemos em um mundo onde as informações são 

constantemente pré-moldadas pelos meios de comunicação. Desta maneira, os relatos 

nos contam uma “realidade” que, na visão da autora, se mostram impregnados de 

estereótipos desfavoráveis. Segundo a autora, essas informações e relatos acabam por 

preencher nossa visão de mundo mediante aos fatos, independente do sujeito tê-los 

experienciados ou não.   

Assim, “o estereótipo, assim como o conceito, é um reflexo/refração específica 

da realidade” (BACCEGA, 1998, p.10). A autora ainda enfatiza que o estereótipo 

comporta uma carga adicional do fator subjetivo, ou seja, “se manifesta sob a forma de 
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elementos emocionais, valorativos e volitivos, que vão influenciar o comportamento 

humano”. Desta forma, para a Baccega (1998), o estereótipo é manifestado em bases 

emocionais e carrega em si juízos de valor preconcebidos e preconceitos.   

Lippmann (1972) exemplifica o fato citado por Baccega, relatando experimento 

realizado em um Congresso de Psicologia em Gottingen. O autor nos conta que, 

próxima a sala onde se realizava o Congresso, havia um baile de máscaras. Em certo 

ponto da noite, um palhaço seguido de um homem negro com uma arma na mão entrou 

correndo pelo salão. Os dois rapazes brigaram no chão, tendo quarenta pessoas como 

testemunhas. Após o corrido, o presidente do Congresso pediu às pessoas que 

escrevessem o fato que presenciaram, para que depois fosse aberto um inquérito 

judicial. O autor nos conta que, ao analisar os relatórios entregues, notou-se que 

Apenas um tinha menos de 20% de erros em relação aos fatos 

principais; catorze tinham de 20% a 40%; doze de 40% a 50%; treze 

mais de 50%. Além disso, em vinte e quatro relatórios 10% dos 

pormenores eram pura invencionice e essa proporção foi maior em dez 

relatórios e menor em seis. Em resumo, uma quarta parte dos relatórios 

era falsa (LIPPMANN, 1972 p.152). 

 

 Desta maneira, Lippmann (1972) nos explica que o fato de termos mais da 

metade de relatos distorcidos em comparação ao que realmente se sucedeu, se dá, pois, 

cada observador descreve o caso pela sua concepção estereotipada de briga. Ou seja, das 

quarenta pessoas que presenciaram o ocorrido, todas já tinham imagens pré-concebidas 

de brigas em sua mente, obtidas ao longo de suas vivências. Assim, em um homem, tais 

imagens interferiram em sua percepção em ao menos 20% do real, já em outros 

chegaram a quase 50%. Do total, o estereótipo se apropriou em pelo menos um décimo 

da cena relatada de trinta e quatro pessoas.   

Ainda na concepção de Lippmann (1972, p.156) essas ideias – os estereótipos – 

possuem um poder de associação muito forte para o sujeito. São elas, segundo o autor, 

que "assinalam certos objetos como familiares ou estranhos, destacando a diferença, de 

sorte que o levemente familiar é visto como muito familiar, e o algo estranho como 

profundamente estranho". Ainda na perspectiva do autor, essas ideias podem ser 

despertadas por pequenos sinais do ambiente e, quando são, acabam por preencher as 

visões presentes por imagens que resgatamos na memória e as projetamos no mundo. 

Baccega (1998) enxerga que o mais grave quando falamos do estereótipo é o 

entendimento do mesmo como um simples conceito. Isto faz com que a carga negativa 

que o mesmo carrega, fique oculta em relação a realidade. Para a autora, como 
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apreendemos os estereótipos juntamente com a aprendizagem da língua materna, 

acabamos por naturalizá-lo.  

Lippmann (1972) nos lembra, que as pessoas possuem suas visões de mundo do 

jeito que as têm porque foram ensinadas assim. Seja na arte, na política, na filosofia, ou 

nos códigos morais, existem formas estereotipadas que são transmitidas e acabam por 

moldar as visões dos sujeitos. 

A partir disso, podemos entender que os estereótipos existem e são construídos 

socialmente. Para Lippmann (1972), quando começamos a compreender a existência 

dos estereótipos, também somos capazes de detectar as origens deles. Ou seja, podemos 

reviver a nossa história e identificar quais foram os livros, peças, histórias, tradições etc, 

que implantaram ideias pré-concebidas e moldaram nosso pensamento. 

Bosi (2003) ainda nos alerta que em nenhuma época a retratação das figuras 

humanas se mostrou tão recorrente como a nossa. A autora exemplifica que em períodos 

anteriores, para um grego encontrar o padrão ideal concebido em sua época, ele teria 

que consultar os deuses nos templos. Já um homem renascentista, deveria recorrer a 

pinturas de Botticelli ou Leonardo, para encontrar faces ideais. Entretanto hoje, não se 

faz necessário esforço algum, podemos identificar figuras humanas em qualquer lugar – 

jornal, cinema, televisão, por exemplo. 

Para Bosi (2003, p.117), essas “imagens têm autoridade sobre nós: e para nos 

invadirem elas nos pedem apenas o trabalho de ficarmos acordados”. Como 

consequência disso, segundo a autora, o estereótipo nos é transmitido com tanta 

propriedade e força que chega a aparentar ser um fato biológico. Para Walls, 

mencionado por Lippman (1972, p.158), podemos ter nos tornado “parasitos biológicos 

de nossa herança social”. Apesar de não haver nenhuma prova científica que essas 

características são biologicamente inerentes ao sujeito, Lippman (1972) relata que 

podemos observar na sociedade que é possível que os estereótipos sejam consistente e 

autorizadamente passados de geração para geração sem nenhum questionamento. 

  

 

O corpo 

Para falar em gordofobia devemos a priori estudar como é compreendido 

socialmente o elemento central da questão: o corpo. Segundo Le Breton (2009), o corpo 

é a instância pela qual a relação do sujeito com o mundo é construída. É por meio dele 
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que percebemos o mundo, expressamos nossos sentimentos e interagimos com os 

outros. 

Na visão de Le Breton (2009, p.7), do corpo nascem e se propagam os 

significados pertencentes a existência individual e coletiva. O corpo é quem permite a 

relação do homem com o ambiente, “ele é o eixo da relação com o mundo, o lugar e o 

tempo nos quais a existência toma forma fisionomia singular de um ator”. Pelo ponto de 

vista do autor, é através do corpo que o homem se apodera da vida, e consegue traduzi-

la para os outros seguindo as referências simbólicas que compartilham em comunidade. 

Para Le Breton (2009, p.7), “antes de qualquer coisa, a existência é corporal”. 

Segundo o autor a existência é compreendida como, o ato de mover-se em um 

determinado espaço e tempo transformando o ambiente em que se está inserido através 

de uma combinação de gestos, é se expressar e interagir com os outros seja pela palavra 

ou por um conjunto de expressões corporais e mímicas, e atribuir significado e valor aos 

estímulos do meio através da percepção. 

Se por um lado o corpo que permite a existência dos sujeitos em sociedade, por 

outro lado ele também é reflexo do meio social e cultural que o homem se insere. Le 

Breton (2009) cita que pesquisas sociais apontam que a miséria física e moral das 

classes trabalhadoras durante a Revolução Industrial é fruto das condições de trabalho 

que lhe são proporcionadas, como a insalubridade e ausência de moradia, a 

vulnerabilidade corpórea a doenças, prostituição assídua e muitas vezes inevitável por 

parte das mulheres, uso do álcool como um recurso e a exploração do trabalho (LE 

BRETON, 2009, p.16). 

Para Le Breton (2009, p.18), o primeiro marco da sociologia do corpo estabelece 

que “o homem não é produto do corpo, produz ele mesmo as qualidades do corpo na 

interação com os outros e na imersão no campo simbólico. A corporeidade é 

socialmente construída”. Le Breton (2009) justifica essa citação afirmando, que a 

maneira como usamos as palavras, expressamos nossos sentimentos, nos posicionamos 

com o corpo socialmente, e aplicamos outras regras do externum corporis decorum 

(compostura exterior do corpo) são heranças sociais da nobreza. Para o autor nas cortes 

surgiram e se difundiram regras de civilidade em relação ao corpo que utilizamos até os 

dias de hoje (LE BRETON, 2009, p.21). 

Le Breton (2009, p.26) ainda afirma que “as representações do corpo são 

representações da pessoa”. Ou seja, a maneira como o homem interage com o mundo e 
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com a natureza, suas limitações e ações revelam o que de fato sua carne faz. Entretanto, 

Le Breton (2009) nos lembra que o corpo é uma falsa evidência de unanimidade, uma 

vez que está sob a ótica das diferentes comunidades humanas. Assim, as representações 

do corpo e seus significados variam de acordo com a cultura e sociedade na qual estão 

inseridos os sujeitos, sendo um fato construído socialmente (LE BRETON, 2009, p.26).  

Para Covaleski e Silva (2016) o corpo ainda, é um meio de comunicação, uma 

vez que transmite ao mundo os pensamentos e sentimentos dos indivíduos através da 

linguagem corporal. Os autores citam que segundo Baitello “o corpo é o começo, meio e 

fim de todo processo de comunicação, desdobrando-se em várias linguagens” 

(BAITELLO apud COVALESKI, R; SILVA, K. 2016, p. 53).  

Para os autores, o corpo é um reflexo das mudanças sociais, assumindo 

diferentes papéis ao longo do tempo, da cultura que está inserido e da moda vigente. Na 

Pré-História, por exemplo, o corpo era instrumento essencial para a sobrevivência. O 

homem nômade constantemente exposto a perigos e em busca de alimentos e proteção 

para sua família, tinha o corpo como único recurso para suprir suas necessidades 

(COVALESKI, R; SILVA, K. 2016, p. 56). 

Já na Antiguidade Clássica, para os autores, os gregos envolveram o corpo em 

sua ideologia hedonista, cuja proposta era a satisfação dos desejos do corpo 

(COVALESKI, R; SILVA, K. 2016, p. 56). Para alguns filósofos gregos, o significado 

de corpo vai além. Segundo Covaleski e Silva (2016), Sócrates percebe o corpo como 

instrumento para a busca do conhecimento, enquanto Platão enxerga o corpo como 

subjetividade, ou seja, algo além da materialidade e por fim, Aristóteles concebe o 

corpo como mutável, entendendo sua capacidade de modificar e ser modificado. 

Na Idade Média, Covaleski e Silva (2016) citam que segundo Costa, o corpo se 

distancia dos valores clássicos. Surgem estudos sobre a fisiologia humana e 

preocupações com higiene e alimentação. Para os autores, o corpo também foi alvo da 

Igreja Católica condenando os desejos e prazeres corpóreos como pecado e tentação. 

Na Idade Moderna, com o enfraquecimento da Igreja Católica e a ascensão da 

confiabilidade na Ciência, o corpo deixa de ser visto como pecado e passa a ser 

enaltecido por sua beleza. Segundo Covaleski e Silva (2016) temos nessa época a 

exaltação do antropocentrismo, mostrando o homem como o centro do universo. Ainda 

para os autores, desta fase “destaca-se a transformação do corpo, a matéria é 

transmutável” (COVALESKI, R; SILVA, K. 2016, p. 57). 
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Já na Idade Contemporânea para Covaleski e Silva (2016) o principal filósofo a 

tratar sobre as questões do corpo é Focault. “Segundo Focault, o corpo é um objeto 

controlado socialmente, reprimido por regras de conduta” (COVALESKI, R; SILVA, K. 

2016, p. 57). 

Por fim, no século XIX, Covaleski e Silva (2016) afirmam que Karl Marx trouxe 

reflexões importante em torno do corpo ao analisar as classes trabalhadoras durante a 

Revolução Industrial. Para Marx o trabalhador inserido no sistema capitalista tem seu 

corpo reduzido a um objeto negociável, ou seja, a uma mercadoria que possui apenas 

sua força de trabalho. (COVALESKI, R; SILVA, K. 2016, p. 58). 

Herenu e Hoff (2010) citam que o culto ao corpo se intensificou ao longo da 

segunda metade do século XX. Com a passagem para o século XXI, configurando-se 

agora na era das massas, e “com o desenvolvimento dos meios de comunicação, da 

tecnologia e da medicina, tal obsessão chega a níveis nunca antes alcançados” 

(HERENU, X; HOFF, T. 2010, p.7). 

Para Herenu e Hoff (2010, p.3), o corpo assume grande importância social na 

contemporaneidade, “uma vez que torna-se lócus privilegiado para a construção 

identitária e para o processo de pertencimento e distinção”. Segundo as autoras vivemos 

em uma cultura que celebra o corpo e que possui referências midiatizadas de padrões a 

se seguir a fim de obter prestígio em social. “Referenciais, que são bombardeados nos 

meios de comunicação, na publicidade, nas indústrias da moda e da beleza e que são 

reforçados entre os círculos sociais, movem milhões no consumo em busca de chegar 

um pouco mais perto do referencial” (HERENU, X; HOFF, T. 2010, p.2).  

Coaleski e Silva (2016), concordam com o pensamento de Herenu e Hoff, 

afirmando que o estereótipo de beleza corpórea da sociedade ocidental recebe 

influências dos corpos midiatizados. Nas palavras dos autores, vemos 

De um lado mulheres magras e sensuais, com corpos desnudos 

esbanjando modernidade e independência. De outro, homens sarados e 

robustos, mostrando sua virilidade e sucesso. A hipervalorização da 

simetria induz indivíduos à excessiva prática de exercícios físicos à 

ingestão de medicamentos e a intervenções cirúrgicas plásticas 

(COVALESKI, R; SILVA, K. 2016, p. 53). 
 

Para os autores, a publicidade se mostra como das principais responsáveis pela 

espetacularização do corpo na sociedade moderna, uma vez que atrelada a narrativas de 

consumo utilizando o corpo para vender produtos e serviços. 
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Segundo Hoff (2004, p.53), “independentemente da intensidade da modificação 

a ser promovida, os anúncios apresentam uma lista de possíveis problemas ou de 

necessárias intervenções corretivas”, não havendo para a autora uma só parte do corpo 

que não necessite de alteração. 

Para Hoff (2004, p.54) a necessidade de alterações corpóreas “diz respeito à 

disciplina e ao controle dos corpos para a produção: há sempre metas para se atingir”. 

Na visão da autora, os anúncios publicitários estabelecem metas a serem alcançadas e as 

pessoas são constantemente motivadas a atingir essa superação. Essas modificações 

propostas tendem a suprir a natureza dos corpos. A autora exemplifica esse fato com 

alguns títulos recorrentes em anúncios: “a parte preferida do seu corpo agora vai ficar 

ainda melhor"; ou ainda, "modele suas formas” (HOFF, 2004, p.54). Assim, vemos que 

na atualidade, o corpo "natural" parece imperfeito demais, necessitando constantemente 

de intervenções.  

 

Considerações Finais  

 

 Concluímos que conceitos como beleza, feiura e estereótipos de padrões 

corporais são construídos socialmente. Assim como discursos preconceituosos também 

são criados em sociedade e nela difundidos. Quando falamos de gordofobia, apesar do 

preconceito ser muito presente no cotidiano, a luta só tem ganhado espaço de discussão 

e visibilidade nos meios midiáticos nos últimos tempos. Nos dias de hoje, com a 

liberação do polo emissor, ele se torna um integrante ativo, que participa, interage e 

sobretudo, questiona. Assim, minorias políticas ganharam voz e exposição de suas 

causas no ambiente digital, demandando mais representatividade nas comunicações. As 

marcas por sua vez, devem estar atentas a essas mudanças e se adaptar às novas 

exigências de um público essencialmente mais engajado.  

Desta maneira, por se tratar de uma temática ainda recente nas mídias, 

acreditamos que como publicitários e responsáveis pelas narrativas contemporâneas de 

comportamento e consumo da atualidade, refletir sobre a gordofobia (entre outros 

assuntos sensíveis) se faz importante. Pretendemos aqui fazer com que profissionais 

tomem contato inicial com o assunto, para que futuramente desenvolvam um senso 

critico capaz de analisar os trabalhos que saem das agências e que são aprovados pelos 

clientes.  
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Neste artigo nos propusemos a entender os conceitos que acreditamos serem 

basilares para a compreensão da gordofobia na atualidade. Este estudo se mostra como 

uma análise preliminar para que artigos e projetos posteriores de nossa autoria possam 

analisar o preconceito em torno do corpo gordo em sua amplitude.  
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