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RESUMO 

A pesquisa tem como principal preocupação analisar a autorrepresentação de um grupo de 

mulheres com sobrepeso, participantes da comunidade virtual (página de rede social) Só 

Gordinhas. A análise realizada voltou-se, principalmente, para a dimensão discursiva das 

comunicações efetuadas, sendo apoiada por reflexões históricas e teóricas sobre a evolução 

dos padrões estéticos e o ambiente virtual como espaço de interação e formação de 

comunidades. O estudo concluiu que o grupo realiza um deslocamento em suas concepções 

pessoais – no lugar da aparência e do peso, valorizam-se dimensões relacionadas ao caráter 

e à atitude. Além disso, notou-se que a comunidade, apesar de nem sempre apresentar 

níveis elevados de interação entre moderadores e membros, possui papel fundamental na 

conscientização e na sensibilização quanto a seus temas centrais. 

Palavras-chave: identidade; autorrepresentação; sobrepeso; comunidade virtual; padrões 

estéticos. 

 

INTRODUÇÃO 

A fanpage Só Gordinhas
21

 foi criada em abril de 2012 como uma evolução do site de 

mesmo nome, hospedado no portal Pra Toda Mulher. Tendo como principal objetivo a 

interação e o apoio mútuo a garotas acima do peso, a página tem como diferencial a 

proximidade e respeito com que trata assuntos como o preconceito vivido por algumas de 

suas “curtidoras” – como as moderadoras denominam as participantes –, indicando que a 

participação delas na elaboração do conteúdo é bastante ativa. 

                                                           
21

 Fanpage é um tipo de página criada na rede social Facebook. O endereço da página mencionada é: 

<https://www.facebook.com/pg/SoGordinhas>. Último acesso: 30 ago. 2017. 
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A escolha dessa página como objeto de investigação se deu após diversas pesquisas em 

comunidades nas redes digitais de pessoas acima do peso. Acompanhamos as publicações 

e discussões em diferentes espaços digitais, principalmente do Facebook, que tratavam do 

tema do sobrepeso. E, a partir dessa observação, optamos por aprofundarmos o estudo na 

Só Gordinhas. Isso se deve ao fato de que essa fanpage nos pareceu adequada para abordar 

o tema da autorrepresentação das pessoas acima do peso. 

O modo como o tema do sobrepeso/obesidade é percebido pela sociedade atual transparece 

nas redes sociais digitais, mas – além disso – esses espaços evidenciam tentativas de 

combate ao preconceito e imposições da sociedade. Há uma dualidade na convergência de 

mídias: o uso envolve tanto a demonstração quanto o combate a maneiras de pensar 

consolidadas. A importância do tema relaciona-se, assim, à possibilidade de entender 

melhor o papel das chamadas comunidade virtuais na construção de identidades e nas 

autorrepresentações dos grupos sociais, bem como as mudanças de concepções que esses 

espaços podem produzir, em termos individuais e coletivos, na sociedade como um todo. 

Podemos sintetizar os objetivos da pesquisa em um objetivo geral e dois secundários. O 

objetivo geral é compreender a autorrepresentação das mulheres com sobrepeso e a 

influência da comunidade virtual Só Gordinhas, no que diz respeito a seu comportamento e 

ao entendimento social sobre as pessoas acima do peso. Para isso, tem como objetivos 

secundários: analisar o conteúdo postado na página Só Gordinhas na rede social Facebook, 

assim como a interação produzida, sob uma perspectiva semântica, para perceber a 

possível criação de um novo padrão estético ou a adequação a outro, dominante; e 2. 

avaliar a existência, a partir de questionário e análise de conteúdo, de mudanças 

individuais e na sociedade provocadas pela ação da comunidade virtual em estudo. 

 

QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA  

É possível identificar duas problemáticas teóricas significativas para o estudo: a que está 

relacionada às questões do sobrepeso, em termos de seu entendimento social, bem como 

estético; e a discussão sobre as comunidades virtuais, suas características socioculturais e 

comunicacionais, bem como potencialidades, nos dias de hoje. 
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A palavra gordo ao longo da história 

A reflexão etimológica sobre o termo gordo é útil para pensarmos nosso objeto. Ao lado da 

mudança sintática, podemos perceber a mudança semântica dos termos, pois essas 

variações tendem a retratar hábitos, costumes, preconceitos e pensamentos de determinada 

época (Garcia, 2001). Direcionando-se à significação da palavra gordo, do latim gordus, 

ela originalmente significa alguém estúpido, grosseiro. Ela evolui, passando, nos dias 

atuais, de acordo com alguns dicionários on-line
22

 a: 1. Análogo à gordura; 2. Que tem 

gordura ou matéria sebácea: carne gorda; 3. Cujo tecido adiposo está muito desenvolvido. 

Vemos, assim, que o significado atual não contém, propriamente, juízos de valor: o ser 

gordo tem a ver com a forma física e com as chamadas gorduras (adiposidades). Contudo, 

a palavra gordo evoluiu carregando consigo um resquício do significado anterior, podendo 

ser entendida pejorativamente. Mas isso não é apenas pelo significado original; os padrões 

de beleza estão intrinsecamente ligados a esse fato, bem como as questões de saúde. 

Alguns grupos tentam mudar o sentido do termo – como iremos ver no próprio estudo da 

comunidade Só Gordinhas. 

Sobre a relação entre beleza e ser gordo, é preciso notar, inicialmente, que a definição ou 

caracterização do que vem a ser um corpo belo é algo muito complexo. Alguns estudos 

mostram que as culturas possuem diferentes padrões de beleza, de acordo com o que é 

atrativo para elas (Freitas et al., 2010), de modo que essa qualidade pode ser compreendida 

de diferentes maneiras, embora possa haver também convergências de padrões. Outro 

ponto de semelhança entre as culturas é o fato de que a definição de beleza está ligada ao 

que agrada a um observador, pensamento base da teoria kantiana sobre o belo.  

Quando afirmamos que um corpo é belo, não nos referimos a nenhum conceito universal 

do que é belo, mas julgamos o objeto (corpo) pela sensação agradável que ele nos causa. 

Ao mesmo tempo, não nos contentamos se o juízo for válido somente para nós mesmos; é 

necessário um consentimento geral. Desse modo, a definição de belo, em Kant (1990), 

remete ao âmbito das satisfações que a avaliação do gosto permite, sendo algo que agrada 

universalmente, mas sem um conceito. A busca do consentimento universal, a partir do 

juízo estético essencialmente subjetivo, leva à teorização sobre uma estética geral.  

                                                           
22

 Ver <http://www.sinonimo.net.br/gordo>, <http://populu.net/gordo> e 

<http://pt.thefreedictionary.com/gorda>. Último acesso em: 30 ago. 2017. 
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A partir dessas concepções, o corpo belo seria aquele agradável aos olhos do indivíduo e 

que provoca a sensação de prazer ao ser observado. Cada cultura específica pode operar 

com certo padrão estético de beleza corporal, no qual um tipo físico seja preferido pela 

maioria. Desse modo, quando falamos de beleza corporal, somos levados a padrões ou 

ideias de beleza, termos que – na maioria das vezes – remetem a formas corporais 

caracterizadas como belas e que são usadas como base para a construção de outros corpos 

belos. Essa percepção está, portanto, relacionada à subjetividade do indivíduo, fator central 

da crítica do juízo de Kant. 

 

Beleza e corpo magro 

Ao analisarmos a partir das produções artísticas a questão estética do corpo, 

principalmente do feminino, podemos tirar algumas conclusões sobre a evolução dessa 

ideia, de acordo com o contexto social e cultural em que esses corpos são retratados. 

Antes do século XIX, as pinturas retratavam padrões que mostravam figuras mais 

corpulentas. Andrade diz que, nessa época, “a gordura foi sinônimo de saúde, beleza e 

sedução” (2003: 126). O corpo mais volumoso era característico da classe dominante, pois 

ela não fazia atividades físicas e comia os melhores alimentos. Aos pobres restava o 

trabalho braçal e comida limitada. Dessa maneira, estar acima do peso estava relacionado 

com o poder financeiro ou político. 

A partir das primeiras décadas do século XIX ocorre uma mudança do olhar estético sobre 

o corpo, valorizando a magreza. Wolf comenta que 

Na década de 1840, foram tiradas as primeiras fotografias de prostitutas nuas. 

Anúncios com imagens de “belas” mulheres apareceram pela primeira vez em 

meados do século. Reproduções de obras de arte clássicas, cartões-postais com 

beldades de sociedade e amantes dos reis, gravuras de Currier e Ives e bibelôs de 

porcelana invadiram a esfera isolada à qual estavam confinadas as mulheres da 

classe média (1992: 18). 

Ainda, com o advento das então novas tecnologias, imagens dessa natureza também 

chegaram ao Brasil, reproduzindo esse novo padrão estético corporal com formas mais 

delgadas e parte da construção de uma sociedade já industrial. O corpo, então, passa a ser 

um fenômeno da moda e ligado à indústria de vestuário, sendo a moda um culto ao novo. 
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Como nota Lipovetsky: “As pessoas preferem assemelhar-se aos inovadores 

contemporâneos e menos aos seus antepassados” (1989: 44).  

Dentro desse cenário, podemos concluir que a magreza passa a estar ligada ao novo, 

enquanto a obesidade é relegada ao velho, ao passado. Há uma relação de negação entre o 

corpo acima do peso e o padrão de beleza corporal. Essa característica tem continuidade 

durante todo o século XX, tendo sofrido muita influência das pesquisas que passam a 

associar a obesidade à doença. Dessa forma, o corpo acima do peso passa a ser ligado a 

características de um indivíduo descontrolado e impulsivo, enquanto o corpo magro é 

sinônimo de autodisciplina (Andrade, 2003). 

 

O conceito de comunidade  

A partir das reflexões sobre o sobrepeso e os conceitos de beleza e padrões estéticos, 

atingimos outro patamar para a compreensão da página Só Gordinhas. É necessário 

desenvolver, então, um olhar mais acurado para a forma de organização dessas pessoas, em 

torno de um espaço virtual, com determinadas relações comunicativas. Nesse sentido, 

iniciamos a discussão dos conceitos de comunidade e de comunidade virtual. 

Comunidade sugere uma estrutura social com afinidades, vínculos emocionais e 

comprometimentos morais e éticos entre os indivíduos. Esses vínculos não são passageiros, 

perdurando por um longo período de tempo, já que os indivíduos presentes numa 

comunidade possuem, idealmente, proximidade espacial e emocional. A intimidade 

compartilhada só é possível pela proximidade entre os indivíduos, que é limitada tanto em 

termos geográficos quanto pelo tamanho do grupo.  

Daí, a contraposição, já feita por sociólogos clássicos, entre comunidade e sociedade: 

“enquanto, na comunidade, os homens permanecem essencialmente unidos, a despeito de 

tudo o que os separa, na sociedade eles estão essencialmente separados, apesar de tudo o 

que os une” (Tönnies, 1995: 252). Há aqui uma polarização entre as realidades da vida 

comunitária e a da vida em sociedade – sendo que a realidade em que vivemos tende ao 

social. As grandes metrópoles tornam impossível que todos os indivíduos tenham alto grau 

de intimidade e compartilhamento de hábitos e interesses. Essa dificuldade em ter uma 

vida comunitária gera temores, falta de segurança e conflitos de identidade.  
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É a identidade que permite o pertencimento a grupos, a estilos de vida, dando caráter 

comunitário à existência das pessoas. Por outro lado, enquanto o processo de construção de 

uma comunidade está relacionado à homogeneidade, estabilidade e baixa mudança, a 

construção da identidade, principalmente no mundo contemporâneo, pode se realizar de 

modo bem diferente. O sujeito tende a atribuir características à sua identidade ao longo de 

sua vida, sendo os demarcadores de identidade efêmeros e mutáveis.  

É nessa perspectiva que Bauman (2003) introduz e contrapõe os conceitos de “comunidade 

ética” e o de “comunidade estética”. A primeira, mais valorizada pelo autor, relaciona-se a 

compromissos de longo prazo e interações fraternas, garantindo a todos os participantes 

um espaço seguro comunitário. Já a comunidade estética, embora também contribua para a 

caracterização da identidade do sujeito, possui uma dimensão mais individualista, já que a 

pessoa participa dela somente quando julga ser apropriado e se desfaz dela quando acha 

necessário. Assim, a participação nessas comunidades representaria mais uma forma de 

adereço da identidade, uma forma de conseguir segurança, mesmo que temporária, do que 

o desejo de pertencimento ao grupo. . 

Dito isso, devemos agora refletir sobre as chamadas comunidades virtuais dos dias de hoje. 

 

A comunidade virtual 

Rheingold (1996) define a comunidade virtual como uma agregação cultural formada pelo 

encontro sistemático de um grupo de pessoas no ciberespaço; caracterizando-se pela 

coatuação de seus participantes, que compartilham valores, interesses, metas e posturas de 

apoio mútuo, através de interações no universo on-line. Por essa definição, é fácil observar 

a similaridade entre o conceito original de comunidade e o de comunidade virtual, na qual 

também é preciso que haja vínculo entre seus membros, troca de conhecimentos e 

compartilhamento de interesses. O convívio físico é substituído pelo virtual, mas é 

necessário que exista convívio. Discussões, debates, trocas comunicativas e de 

informações também são necessários em uma comunidade virtual. 

Uma comunidade virtual compõe-se, então, de pessoas, um objeto comum e um sistema de 

computador. Seus membros devem interagir socialmente, com essa interação durando certo 

período de tempo. Dentro dessas comunidades, todos os indivíduos têm voz. Na internet 
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atual e nas comunidades virtuais todos são receptores e emissores, todos possuem opinião e 

têm oportunidade de se manifestar. Contudo, assim como o surgimento da metrópole fez 

com que as comunidades tivessem menor importância, o crescimento descomunal da 

internet gera um processo similar em relação às comunidades virtuais. 

Em era anterior à internet, as pessoas construíam vínculos especialmente geográficos (na 

escola, na igreja, no bairro, na empresa, etc.). Desse modo, era mais fácil a troca de 

informações, o convívio e o interesse compartilhado. Com o crescimento da internet, 

resultando em usuários espalhados pelo mundo inteiro, os vínculos criados tornam-se mais 

efêmeros e com menor profundidade. As comunidades virtuais, assim, podem aproximar-

se mais do conceito de comunidade estética, sendo um adereço da identidade do indivíduo, 

o que é perceptível, muitas vezes, em redes sociais digitais. Nessas redes, a integração 

social se dá através das páginas, conectando um indivíduo ao outro. É o sujeito que posta 

seus interesses, que curte páginas, que diz para seus amigos o que viu ou ouviu em seu 

cotidiano. As páginas digitais curtidas, ou as comunidades (como no caso do antigo Orkut) 

ficam expostas no perfil do indivíduo como parte de sua identidade virtual. 

 

HIPÓTESES 

Percorrido um caminho de reflexões relacionado ao objeto empírico dessa pesquisa – a 

página Só Gordinhas –, formularmos, então, algumas hipóteses sobre essa fanpage, a 

sociedade na qual se insere, o grupo representado por ela e a autorrepresentação das 

mulheres com sobrepeso nos dias de hoje. São elas: 

1. A autorrepresentação elaborada pelas mulheres participantes da página Só 

Gordinhas é positiva, uma vez que elas se apropriam do termo para subtrair do 

mesmo sua conotação histórica e etimologicamente negativa construída. 

2. A atuação de comunidades virtuais, no caso da página Só Gordinhas, suscita, a 

partir da comunicação, uma mudança de atitude na sociedade no que se refere ao 

tratamento e à visão sobre as questões por ela abordadas. 
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METODOLOGIA 

Para cumprir o objetivo geral da pesquisa, no que diz respeito à compreensão da 

autorrepresentação das mulheres com sobrepeso, e a influência da página Só Gordinhas 

sobre seu comportamento, assim como da sociedade mais ampla, desenvolvemos uma 

metodologia baseada em três estratégias de investigação: uma análise descritiva da página 

Só Gordinhas, um questionário quantitativo on-line sobre comunidades virtuais e a 

representação do sobrepeso e uma análise qualitativa e semântica de postagens e interações 

realizadas no espaço virtual em questão.  

 

PESQUISA EMPÍRICA 

Análise descritiva da fanpage Só Gordinhas 

Com mais de 309 mil curtidoras
23

, a página está em constante desenvolvimento e 

expansão. Possui quatro moderadoras, de forma que cada uma publica conteúdos de seu 

interesse na página. Entre os assuntos mais comentados e recorrentes estão: Moda e 

Beleza, Motivacional, Denúncias e Mídia. 

Pensando na forma como as curtidoras desempenham papel ativo na definição e produção 

de conteúdo da página, uma iniciativa interessante é a postagem de depoimentos e 

denúncias de preconceito. Podemos observar, nesse caso, a franqueza com que os textos 

são escritos e a importância do grupo para a vida de algumas dessas participantes, visto 

que, muitas vezes, além de contarem suas experiências, falam também do processo de 

aceitação da sua própria imagem e a autoestima adquirida por meio do grupo. O mesmo 

discurso, em versão mais descompromissada, pode ser encontrado em uma recente 

categoria de postagens sobre Moda e Beleza – o “Look da curtidora”, na qual as garotas 

enviam fotos e produções suas e as melhores são publicadas na página, gerando discussões 

sobre o biótipo, as tendências de moda e estética. 

A partir dessas características é possível perceber a página como uma comunidade virtual, 

a partir da definição já exposta de Rheingold (1996), tendo em vista que há o encontro 

sistemático de pessoas no ciberespaço, no caso o Facebook, e a coatuação das participantes 

                                                           
23

 Em julho de 2013. O número atual, em setembro de 2017, é 428 mil. 
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fica evidente, uma vez que a criação e o compartilhamento de conteúdos são realizados não 

somente pelas moderadoras, mas também por grande número de participantes. Também 

relevantes são as interações, por meio de postagens, estimulando a que as participantes 

adicionem pessoas da comunidade como amigas de Facebook (o que permitirá interações 

no bate-papo da rede social e visualizações mútuas de conteúdo), bem como a realização 

de encontros presenciais (em diferentes cidades), sugerindo a criação de laços mais fortes 

tanto on-line quanto fora da internet. 

A busca por autoafirmação e luta contra o preconceito (como a análise das postagens 

deixará claro), além de uma constante tentativa de elevar a autoestima das pessoas 

recriminadas por estarem fora dos padrões de beleza impostos pela sociedade, podem ser 

considerados os principais valores e interesses em comum dos membros da página. O 

apoio mútuo pode ser observado não só nas tentativas de elevar a autoestima das pessoas 

com sobrepeso, mas também pelo fato da página ser um local onde os participantes têm 

voz, podem compartilhar seus problemas e agonias com pessoas que passam por situações 

semelhantes. 

 

Análise do questionário 

O questionário on-line foi distribuído a partir das linhas do tempo da rede social Facebook 

dos autores da pesquisa, dirigindo-se a pessoas com interesses nas temáticas do estudo 

(sobrepeso e participação em comunidades virtuais). Foram somente seis perguntas: duas 

iniciais para a identificação do participante (sexo e faixa etária) e as demais sobre a 

participação em comunidades virtuais, a influência das mesmas na visão de mundo do 

participante e a opinião dele sobre como avalia a abordagem da mídia sobre a questão do 

sobrepeso. 

Foram recolhidas um total de 81 respostas, sendo 48 (59,3% da amostra) de pessoas do 

sexo feminino e 33 (40,7%) do masculino. A faixa etária dos participantes teve a seguinte 

distribuição: 39 (48,1%) entre 15 e 20 anos; 34 (42%) entre 21 e 25 anos, dois (2,5%) entre 

41 e 50 anos, um (1,2%) entre 26 e 30 anos, também um (1,2%) entre 31 e 40 anos, e 

nenhum acima de 50 anos; por fim, quatro (4,9%) pessoas não informaram esse dado. 
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Tendo sido uma pesquisa on-line, a partir das timelines dos investigadores, não surpreende 

que a maioria seja de jovens adultos adolescentes e com maioria feminina. 

Quanto às outras questões: 47 (58%) dos que responderam ao questionário seguem, mas 

não participam ativamente de páginas ou grupos do próprio Facebook que apoiam causas 

de minorias sociais, enquanto quatro (4,9%) afirmam seguir e participar ativamente e as 

outras 30 (37,1%) pessoas não seguem esse tipo de página. Analisando esses resultados, 

podemos concluir que a maioria das pessoas que curte páginas costuma se envolver pouco 

ou quase nada com elas. 

Em relação a possíveis mudanças de opinião com base na participação em 

grupos/comunidades virtuais, a maioria de 27 pessoas (33,3% da amostra) acredita que isso 

ocorre razoavelmente; para 13 (16,1%), ocorre pouco, e para sete indivíduos (8,6%) muito. 

Por outro lado, 24 pessoas (29,6%) dizem que não mudou nada em sua opinião, enquanto 

10 (12,3%) avaliam que mudou muito pouco. Apesar de não termos uma amostra 

representativa, mas sim de conveniência, vale destacar o dado de que os jovens da amostra 

costumam sofrer certa influência das publicações dessas páginas, mesmo que elas somente 

apareçam em suas timelines e eles não as visitem com grande frequência. 

Por fim, quando indagados sobre como percebem a representação que a mídia faz do 

sobrepeso, a maioria de 34 pessoas (42% da amostra) respondeu crer que o sobrepeso seja 

veiculado como um problema de saúde, e a segunda alternativa mais respondida, por 20 

participantes (24,7%), foi como desvio comportamental. Já 14 pessoas (17,3%) como 

simples característica estética da pessoa e 13 (16%) como problema social. Desse modo, 

concluiu-se que o grupo investigado avalia que a mídia continua representando o sobrepeso 

como um problema, sendo ele uma doença ou um desleixo que levaria a pessoa a engordar, 

e não como uma característica física de alguém, destituída de teor positivo ou negativo. 

 

Análise das postagens 

O primeiro post selecionado (Figura 1) apresenta uma foto e um texto longo, sobre o caso 

de uma personagem fictícia representando um estereótipo em relação a pessoas obesas ou 

com sobrepeso. Esse estereótipo pode ser visto tanto no âmbito midiático (em filmes, 

programas de TV) quanto no cotidiano (piadas e comentários maldosos) – o que ocorre é a 
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disseminação de uma imagem preestabelecida por questões culturais e padrões de beleza 

impostos pela indústria propagandística e da moda, na qual ser magro e esbelto é uma 

qualidade, mas ter um peso maior do que é visto como normal é um defeito. Dessa forma, a 

pessoa é entendida como alguém inferior e irresponsável com a própria saúde; até mesmo 

em casos em que o indivíduo é saudável, o sobrepeso é visto como doença. Dentro disso 

está o caso da Perséfone, da telenovela Amor à Vida (TV Globo, 2013-2014), apontada na 

postagem, que é considerada “gordinha” com diversas qualidades, bons atributos e, mesmo 

assim, vista como digna de dó. Como dito no texto e mostrado de forma indireta na novela, 

ela é percebida como incapaz por parte de seus colegas, inclusive por sua virgindade. 

Figura 1. Postagem sobre a personagem Perséfone 

 

Fonte: Página Só Gordinhas no Facebook (<https://goo.gl/a9j65S>) 

 

A crítica do post é direcionada, assim, de forma mais direta ao autor da trama, com a 

afirmação de que, pelo modo como o tema é tratado, o paradigma do gordo como 

“coitado” é consolidado, visto que no Brasil as telenovelas alcançam grande audiência e 

são formadoras de opinião. Ocorre, então, o paralelo com a homossexualidade, questão em 

evidência nas tramas das telenovelas, bem mais do que o preconceito contra o indivíduo 

acima do peso. 

A visão do indivíduo sobre si entra em questão quando os termos “dó”, “piedade” e 

“coitadismo” (palavra inventada para ser encaixada no contexto pela autora da postagem) 

são destacados, junto à utilização de exemplos, como os casos de pessoas que deixaram de 

ter uma vida normal ou realizar atividades cotidianas, devido ao preconceito social. O tom 

de revolta nas palavras escritas é claro, pelo uso de interrogações e por aspas, trazendo um 
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tom de ironia à palavra “colegas” – aqueles que, ao manifestar piedade por Perséfone, 

mostrariam não possuir uma concepção verdadeira de amizade. Portanto, o que pode ser 

visto não é apenas o desejo por valorização pessoal da personagem, mas também a 

aceitação de sua aparência, de forma que esta não seja tratada como anormalidade. 

É presente a dualidade entre a ficção e a realidade, perante expressões como “na trama” e 

“de volta à realidade”, no texto da publicação. O estereótipo da aparência pode ser visto, 

porém, em ambas as dimensões – como representação ou na realidade do cotidiano –, que 

se influenciam mutuamente. Dentro disso, e finalizando o texto, a autora diz que, mesmo 

que sejam importantes ideias passadas por formadores de opiniões e visões positivas de 

personagens (como gordinhas bem sucedidas), as visões sobre si mesmo e o respeito 

próprio são os principais pontos de partida para a liberdade pessoal, vencendo concepções 

de que certas características físicas são limitações. A fala da autora do texto, que afirma ser 

gordinha, transmite não apenas sua opinião sobre o mundo externo, como também 

percepções de seu próprio mundo. 

Os comentários relativos ao que foi escrito incluem também diversas opiniões, divergentes 

ou convergentes. Nos casos extremos, um deles (de uma mulher que se diz obesa) exprime 

que a existência e a forma como a personagem da telenovela é tratada não apresenta 

problemas, pois mostra um caso pontual e não a generalização. Do lado oposto, um 

comentário afirma o “absurdo” da discriminação disseminada pela Rede Globo. No meio 

termo, encontram-se os que dizem que as telenovelas não devem ser levadas a sério, por 

serem de baixa qualidade e trazerem influências fúteis. As opiniões, portanto, não 

contrariam a ideia de que a questão deve ser tratada objetivando o respeito e a igualdade. 

No segundo post da amostra (Figura 2), temos a imagem de uma modelo plus size (de 

tamanho maior), que se diferencia das demais modelos consideradas ideais pelo baixo 

peso. No entanto, a modelo, mesmo não se assemelhando à maioria, posa e se caracteriza 

da mesma forma que uma modelo magra tradicional. 

Essa imagem traduz, portanto, a autoestima e a valorização, além de igualdade de direitos 

em um mercado claramente voltado a modelos com corpos magros . Em muitos casos, as 

pessoas com sobrepeso são vistas como uma má representação da moda, mas o que não é 

explicitado é que modelos muito magras atingem o nível da anorexia e outros distúrbios 
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alimentares, o que também não é saudável. Nesse último caso, pode haver até uma 

supervalorização do excesso de magreza, que influencia as pessoas. 

Figura 2. Postagem sobre a imagem de modelo 

  

Fonte: Página Só Gordinhas no Facebook (<https://goo.gl/BQ4FBT>) 

 

No caso da modela plus size, o que acontece é a valorização de um formato corporal pouco 

reconhecido para a moda e a afirmação implícita de que ser gordinha não é, 

necessariamente, ter algum tipo de doença ou desleixo, já que casos de sobrepeso nem 

sempre apresentam enfermidades: a modelo da foto aparenta ser perfeitamente saudável e 

bela. Outra questão apresentada aqui e recorrente no conteúdo publicado na página é o 

cuidado com a aparência e a autoestima, de forma que os membros dessa comunidade 

demonstrem um comportamento de apoio mútuo e aconselhamento sobre os mais diversos 

assuntos, incluindo moda, vestuário e beleza. 

Como já comentado no segundo post, na terceira publicação (Figura 3) também há um 

pensamento crescente em torno da valorização da beleza independentemente de alguns 

padrões estéticos, como a magreza, mesmo que essa seja uma tendência ainda forte na 

sociedade e no mercado da moda. Contudo, o que vemos na notícia mostrada na pagina é a 

escolha de uma embaixadora para marcas famosas de cosméticos a partir de seu conjunto 

de beleza, personalidade, popularidade e talento, e não somente por sua forma física. 

Observando, então, o tom com que uma das administradoras da página opina sobre essa 

notícia, temos um exemplo explícito de alguns dos valores e ideais mais defendidos pelo 

grupo Só Gordinhas – entre eles o reconhecimento de suas qualidades e a aceitação ou 
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mudança daquilo que considera serem defeitos de determinada pessoa, levando sempre em 

consideração o bem-estar e felicidade pessoal, e não a opinião de terceiros. 

Figura 3. Postagem com notícia  

 

Fonte: Página Só Gordinhas no Facebook (<https://goo.gl/anzs2i>) 

 

Por fim, o post (Figura 4) contraria o que, na maioria das vezes, é a intenção dos posts 

compartilhados pelas moderadoras e usuárias da página. A ilustração, que de maneira bem 

humorada busca justificar o sobrepeso pela baixa estatura, pode ter diversas interpretações, 

que dependerão da subjetividade de quem a lê. 

Figura 4. Postagem com imagem bem humorada 

 

Fonte: Página Só Gordinhas no Facebook (<https://goo.gl/Arjocf>) 

 

Seria esperado que a imagem com tom bem humorado fosse compreendida como apenas 

uma brincadeira. Contudo, podemos observar nos comentários que não houve aceitação de 
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uma das seguidoras, visto que seu próprio comentário sugere: “Eu não estou abaixo de 

nada, estou do jeito ideal que DEUS me permitiu ser...”. Paralelamente existem 

comentários bem humorados à postagem, mostrando aceitação da brincadeira. 

Fica claro, então, que, embora a intenção tenha sido humorística, indicando que o fato das 

pessoas se aceitarem da maneira que são é uma das condições para interpretar a figura de 

maneira bem humorada, existem múltiplas leituras sobre a mesma e que essas estão longe 

de serem congruentes.  

Mas a própria diversidade de pontos de vista também estrutura a comunidade, no caso 

desse e de demais conteúdos, podendo conduzir a possíveis ressignificações quanto às 

temáticas abordadas, por parte de cada participante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização dessa pesquisa, levantamos diversos pontos pertinentes à discussão e 

à compreensão da autorrepresentação elaborada pelas mulheres com sobrepeso, mais 

especificamente às pertencentes à comunidade virtual Só Gordinhas. Foram abordados 

aspectos culturais, sociológicos, cognitivos e comunicacionais da construção de uma 

autoimagem saudável e em dissonância com um padrão estético socialmente difundido, 

tratando-se assim do sobrepeso como uma caraterística na qual está ausente juízo de valor. 

Dessa forma, as gordinhas, termo utilizado pelo próprio grupo estudado para sua 

identificação, são tão belas quanto outras mulheres com diferentes especificidades físicas. 

Colocadas as hipóteses de que a apropriação do termo gordinha tem como objetivo a 

subtração da conotação negativa construída historicamente em torno desse adjetivo e de 

que a comunidade virtual Só Gordinhas exerce uma influência razoável na opinião e no 

comportamento das participantes sobre a questão do sobrepeso, podemos considerar que 

ambas as hipóteses não foram invalidadas, a partir dos dados e análises realizados.  

Quanto à primeira hipótese, ficou claro que a postura adotada pelas seguidoras da página 

quanto a sua aparência e características físicas apresenta uma visão despida de juízos de 

valor, de forma que estar acima do peso não torna uma pessoa inferior ou superior a outra. 

Aqui, no lugar de atributos físicos, valorizam-se conceitos e aspectos ligados à 
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personalidade, ao caráter e à atitude, visto que os verdadeiros sentimentos como a amizade, 

de acordo com a opinião observada no grupo, independem da aparência. 

Dito isso, analisamos que mesmo não atingindo sempre níveis elevados de interação entre 

moderadores e membros, a comunidade virtual desse tipo possui papel fundamental na 

conscientização e na sensibilização quanto a seus temas centrais, de modo que a simples 

leitura e/ou acompanhamento remoto de um debate gera questionamento de conceitos, 

valores e opiniões, o que poderá, então, ter influência no comportamento a ser 

desenvolvido em determinada situação. Também notamos a possibilidade de que as 

interações ganhem a característica de amizade, nos termos do Facebook, mas também em 

encontros presenciais dessas mulheres, expandindo, e provavelmente fortalecendo, a 

comunidade virtual para fora da rede.  

A conclusão a respeito da influência em comportamentos se aplica, perfeitamente, à 

questão do sobrepeso, quando percebemos gradativamente, em termos coletivos e 

individuais, uma mudança de mentalidade e atitude em relação ao gordo, que deixa de ser 

uma pessoa discriminada para inserir-se socialmente como qualquer outra pessoa, sendo 

aceito em todos os círculos sociais. A identidade gordinha pode então ser interpretada 

positivamente, sendo capaz de aglutinar e mobilizar uma comunidade como a estudada. No 

caso, é possível inferir que, aparentemente, ao menos para as participantes mais constantes 

e ativas, o espaço digital assume um valor que se aproxima da “comunidade ética” de 

Bauman (2003). 

Enfim, acreditamos que o sobrepeso é uma pauta que deve ganhar mais espaço, tanto na 

mídia – mudando, talvez, o panorama representacional que o questionário apontou, de 

perpetuação de uma imagem tradicional do sobrepeso –, quanto nos debates sociais. É 

possível que, desse modo, nos próximos anos possamos observar outras mudanças e 

desenvolvimentos na sociedade, com a tendência de uma influência cada vez maior das 

comunidades virtuais na construção de uma representação gentil e ética desse grupo, hoje 

muitas vezes discriminado. 
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 

A pesquisa bibliográfica 

Ninguém constrói conhecimento a partir do zero, e por isso quase todo livro metodológico 

destaca a pesquisa bibliográfica. Como nota Bonin (2008), a literatura auxilia todo o 

projeto. A autora destaca ainda o que chama de pesquisa da pesquisa, que “implica 

trabalhar concretamente com investigações produzidas no campo (e em áreas de interface) 

relacionadas ao problema/objeto, para fazer desta produção elemento ativo” (Ibid.: 123) 

na construção de saber que se elabora. Os professores podem ajudar os estudantes a 

localizarem e organizarem trabalhos científicos úteis. Isso pode ser feito a partir da: 

 Explicação sobre o uso de bases de dados de pesquisa. Algumas instituições (é o 

caso da ECA) oferecem, em suas bibliotecas, cursos sobre a temática que podem 

ser acoplados ao programa da disciplina. No caso da ECA, e outras instituições, há 

também treinamentos sobre o uso de gerenciadores digitais de referências. 

 Discussão das características e demonstração do uso de recursos, para a busca de 

literatura, como o Portal de Periódicos Capes/MEC (https://goo.gl/vPY4qy), o 

Portal de revistas SciELO (https://goo.gl/ycwmFS), o Google Acadêmico 

(https://goo.gl/8UKQZt) e o Portal Domínio Público (https://goo.gl/jdzoxy), neste 

caso, útil para localizar teses e dissertações. É possível também notar que a parte 

dos currículos da Plataforma Lattes do CNPq (https://goo.gl/cdV81B) pode ser 

usada para ver a produção de determinado pesquisador em que se tenha interesse. 

 Após uma etapa explicativa, pode-se solicitar que os estudantes realizem exercício 

de busca bibliográfica, relacionada ao projeto de pesquisa que desenvolvem, 

preocupados, na leitura dos trabalhos, com diferentes dimensões, como as 

estratégias de análise textos localizados. 

 Uma última atividade sugerida é a leitura do artigo Só Gordinhas: análise da 

autorrepresentação do sobrepeso numa comunidade virtual para debater o modo 

como ele usa a pesquisa bibliográfica 
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