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MANIFESTO EDITORIAL 
 

Ale Mujica Rodriguez1 

Cynthia Luna Montalbetti2 

 

Temos o prazer de apresentar o Dossiê Especial Gordofobia em tempos de 

covid-19 & Ativismo(s) gorde(s) desde Abya Yala, um projeto que buscou a reflexão-

ação sobre os pensamentos gordofóbicos que nos anestesiam, assim como os efeitos das 

narrativas gordofóbicas associadas à saúde em tempos de pandemia. 

A gordofobia, neste momento, tem instaurado violências veladas - ou não - como 

consequência do terror às corporalidades gordas. O medo de engordar está presente nos 

memes do “antes e depois” da quarentena e no terrorismo psicológico de estar dentro do 

grupo de risco, onde, se tivesse que se escolher entre um corpo padrão e o gordo, não 

seria este último o escolhido. Além disso, existem ainda outras intersecções como a 

diferença de classes e, por tanto, de alimentação limitada e impossibilidade de exercícios 

devido ao tamanho de muitos lares. Tudo isto nos faz refletir, mais uma vez, qual é o 

lugar dos nossos corpos. Assim, visibilizar/nos é uma maneira de colocar estes corpos 

políticos em evidência. 

Pensar o Ativismo Gorde desde Abya Yala, essa América originária, é pensar na 

perspectiva de corpo político como bandeira para uma mudança que não somente 

despatologize as corporalidades gordas e elimine o ódio, mas que também considere 

diversidades étnicas, de classes, geográficas, etc., pois resistimos e persistimos neste cu 

de mundo como países invadidos, colonizados e chamados subdesenvolvidos. Ou seja, 

não se pode falar da nossa região, sobre ativismo gordo, sem considerar que esta é uma 

luta coletiva e que abraça muitas outras bandeiras. 

Neste dossiê reunimos pessoas que escreveram-poetizaram desde as curvas, as 

dobras, as estrias, o suor de cada dia, o assado entre as pernas, o movimento in(constante) 

das suas/nossas corpas (in)visíveis e (in)desejáveis que abrem espaço entre a estreiteza 

das morais e estéticas da(s) sociedade(s).  

 

Desejamos a todes uma ótima (e pertinente) leitura! 

 

 

 

 

                                                             
1 Graduade em Medicina pela Universidad Autónoma De Bucaramanga, Colômbia (2009), especializade 
em Docência Universitária - Universidad Industrial de Santander, Colômbia (2012). Mestre em Saúde 
Coletiva da UFSC (2014). Doutore em Saúde Coletiva da UFSC (2019). E-mail: 
mujica.rodriguez86@gmail.com 
2 Mestra em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América 
Latina - ICAL, da Universidade Federal da Integração Latino Americana (2019), Bacharel em Ciência Política 
e Sociologia na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (2016). Atualmente, estudante do 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gênero e Diversidade na Educação, da Universidade Federal da 
Integração Latino Americana. E-mail: cynthia.montalbetti@gmail.com 
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Dança gorde 

 

Construo poesias 

em cada estria, 

lembranças de comidas, 

de coisas proibidas. 

Corpo abjeto, 

Vai suando, vai gemendo, 

Vai deixando 

uma dobra 

em cada canto 

do encontro 

e com encanto. 

Corpo gorde censurado, 

Com a-testado, 

Punido, policiado, 

em cada movimento 

mal controlado.  
 

 

 

 

Figura 1 - Ilustração de Cyntia Luna Montalbetti e poesia de Ale Mujica Rodriguez 
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DITAMES DA BELEZA 
 

 

Thamara Muller Camozzato3 

 

 

Os ditames sociais e políticos acerca do que é julgado adequado e esperado por 

parte do ser humano em sua rede de relações extrapola o âmbito comportamental e 

bombardeia também, e violentamente, a esfera da materialidade física. Trata-se de um 

rígido projeto de padronização aos quais os corpos devem ser submetidos às expensas de 

suas singularidades e dinamicidades. No desenho, busco traçar o espaço de intimidade, o 

lugar onde as corporeidades e subjetividades emergem diante de si em sua reflexividade 

- como um olhar-se diante do espelho - tomado por um fantasma monstruoso da 

gordofobia, a imobilizar os braços, ações, pensamentos, condutas, aspirações. Escancaro, 

dessa forma, que o problema que os corpos gordos têm de se haver não é com sua 

constituição, configuração e muito menos com suas formas e tamanhos, mas com um 

dispositivo de produção e naturalização dos corpos magros, intimamente relacionado à 

produção da noção de saúde e doença, de humanidade e abjeção. Um dispositivo 

espalhado nas relações sociais e de afeto de diferentes ordens, espalhado nas condições 

de acessibilidade ao mundo e ao sistema de saúde, espalhado na construção social do 

“bom”, “belo” e “justo”. Na esfera de nossas próprias subjetividades e corporeidades 

gordas, olhar nos olhos do fantasma da gordofobia, encontrá-la nos espelhos e em nossas 

práticas cotidianas é o começo de uma outra forma de enunciar, simbolizar, significar e 

apreender os nossos mundos. 

 

                                                             
3 Graduada em Antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Estuda alteridades, dissidências 

e desenho. E-mail: thamara.cm@gmail.com 
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DISCUSSÕES SOBRE GORDOFOBIA A PARTIR DAS ARTES 
CÊNICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Bruna Puntel Pimenta Diogo1 

Jussara Belchior Santos2 

Taynara Colzani da Rocha3 

Thaís Ortigara Putti4 

 

RESUMO 

O presente artigo é escrito pelo coletivo artístico de mulheres gordas MANADA. Nesta discussão, trazemos 

alguns relatos ocorridos durante o período da quarentena por conta da Covid-19, a fim de problematizá-los. 

Principalmente aqueles disparados por grupos artísticos ou daqueles correlatos ao nosso campo de ação, 

como o entretenimento. Além de denunciar a gordofobia durante essa pandemia, buscamos pensar nas 

transformações possíveis como força de mudança da realidade des corpes gordes a partir de tais 

acontecimentos. Construímos esta reflexão cruzando nossos questionamentos com matérias de jornais 

brasileiros, conteúdo de produção independente produzido para internet; bem como o estudo sobre o peso 
e a leveza, de Gilles Lipovetsky e debates sobre o corpe gorde de pesquisadores como: Sabrina Strings, 

Maria Luisa Jimenez Jimenez e Ale Mujica. Nossa proposta é sobretudo, pensar o papel das artes cênicas 

na construção de um debate gorde ativista. 

Palavras-chave: corpe gorde, gorde ativismo, Covid-19, artes cênicas, MANADA. 

 

ABSTRACT 
This article is written by the fat women artistic collective MANADA. To make this discussion we tell some 

stories that occurred during the quarantine period due to Covid-19, in order to problematize them. There 

are, mainly, reports triggered by artistic groups or those related to this field, such as the entertainment field. 

In addition to denounce the fatphobia during this pandemic, we search for possible transformations 

developed through such events, as a way to change the reality of fat bodies. We built this argument by 
relating our questions with articles from Brazilian’s newspapers and independent informative contents 

produced for the internet; as well as the study on weight and lightness, by Gilles Lipovetsky and debates 

on the fat body of researchers such as: Sabrina Strings, Maria Luisa Jimenez Jimenez and Ale Mujica. Our 

objective is, above all, to think about the role of performing arts in the construction of an activist fat debate. 

Keywords: fat body, fat debate, Covid-19, performing arts, MANADA. 

 

Introdução 

Somos a MANADA5, um coletivo artístico de mulheres gordas que vem criando 

ações para promover e compartilhar o debate ativista gorde6. Escrevemos este artigo para 

                                                             
1Bruna Puntel Pimenta Diogo é graduada em Licenciatura em Teatro na UDESC. 
2 Jussara Belchior (Santos) é mestra e doutoranda no Programa do Pós-Graduação em Teatro na UDESC. 
3 Taynara Colzani da Rocha é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Teatro na Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC). 
4Thaís Ortigara Putti é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Teatro na Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC). 
5 O Coletivo MANADA vem se formando desde 2017 com a união de artistas gordas na cidade de 
Florianópolis, Santa Catarina. Desde então o grupo propõe ações artísticas e debates a fim de ocupar os 
espaços com a discussão sobre o ativismo gorde. Mais informações disponíveis em: 
https://drive.google.com/file/d/1-Cfiwv2LlcqZkPo-oHEPdDLmbBSbTSjx/view , acesso em agosto de 
2020. 
6 Escolhemos por uma escrita não binária, portanto, ao contrário do plural majestático masculino 
utilizamos os sufixos: e e es. 

https://drive.google.com/file/d/1-Cfiwv2LlcqZkPo-oHEPdDLmbBSbTSjx/view
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partilhar situações gordofóbicas7 que aconteceram e acontecem durante a pandemia no 

dia a dia e, também, no campo das artes, onde atuamos, para pensarmos sobre as estruturas 

opressoras, assim como as estratégias criadas para lidar com tais circunstâncias. Nosso 

objetivo é, não apenas, abordar como a gordofobia tem se mostrado presente e autorizada 

durante o distanciamento social. É também para provocar a reflexão sobre a potência des 

nosses corpes para gerar a mudança nesse sistema opressor.  

A reclusão como medida de diminuição da propagação da pandemia de Covid-19 

- doença com baixa mortalidade, mas grave e com alto contágio - mudou a rotina de muita 

gente. Com essa mudança a vigilância e cobrança com atividades físicas e alimentação 

potencializou comportamentos que revelam que o pavor de engordar parece ser muito 

maior que o medo de adoecer, da falta de leitos nos hospitais ou da morte da população. 

Prova disso são pessoas que saem para correr, para caminhar, que continuam 

frequentando academias, mesmo com um vírus de alto risco, que segundo a OMS - 

Organização Mundial de Saúde - já levou a óbito 2.193.577 pessoas ao redor do mundo, 

sendo 221.547 só no Brasil, país que ocupa o terceiro lugar no ranking das estáticas, como 

mostra a contagem no site da Johns Hopkins - University & Medicine8. 

A situação de pandemia gerada pelo vírus é grave, mas, para alguns, a gordura é 

mais. Os materiais gordofóbicos produzidos nas redes, deixam evidente essa narrativa 

como, por exemplo os memes9 com hipotéticas imagens de “antes e depois” da quarentena 

que exibem corpes exageradamente estufades que tornaram-se monstres; desenhos de 

pessoas enormes, incapazes de passarem pela porta de casa após o término da quarentena 

ou menções que, displicentemente, apontam corpes gordes como grupo de risco. Esta é 

mais uma ação gordofóbica da ciência, que tanto alimenta essa opressão de forma 

irresponsável.  

                                                             
7 Neste texto relatamos algumas situações gordofóbicas e transcrevemos alguns comentários 
preconceituosos, avisamos que tais temáticas podem ser gatilhos para algumas pessoas. 
8Disponível em: https://coronavirus.jhu.edu/map.html , acesso em janeiro de 2021. 
9 A palavra meme é usada para definir informações com conteúdo engraçado e descontraído que se 
espalham rapidamente pela internet, principalmente nas redes sociais. Os memes possuem linguagens 
simples que podem ser em formato de vídeo, imagem ou texto. 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Colagem de memes gordofóbicos. Acervo do grupo – imagens recebidas pela rede social 

whatsapp em meados de março de 2020. 

 

A gordofobia é gerada por um apanhado de preconceitos, informações deturpadas, 

pré julgamentos interligados a um projeto lucrativo, que tem início nas indústrias da 

beleza, e que ao longo dos anos se apropria do discurso da saúde e bem-estar. Essas 

indústrias promovem por meio do marketing, toda uma ideologia que desumaniza corpes 

gordes, criando um imaginário social de que tais corpes são incapazes, intrinsecamente 

ligados à “obesidade”

1, portanto doentes (DIOGO, 2019). Além disso, a gordofobia é estruturada em 

todos os setores da sociedade, impossibilitando que tais corpes permaneçam ou transitem 

pela maioria dos espaços, sejam eles públicos ou privados. Essa estrutura, não só priva 

esses corpes do seu direito de ir e vir, como também negligência atendimentos médicos a 

                                                             
1 Preferimos não usar o termo obesidade, pois entendemos que o uso desta palavra reforça a idéia de 
patologização des corpes gordes.  
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eles. Os hospitais não são constituídos fisicamente para suportar corpes gordes em suas 

macas, cadeiras de roda, salas de espera e aparelhos de exame. Esse descaso com o 

atendimento a esses corpes é responsável por gerar iatrogenia, que é o surgimento de 

doenças a partir do tratamento.   

Em combate a essa estrutura gordofóbica existe uma história do ativismo gorde, 

de cinquenta anos ao menos, que surge nos Estados Unidos com o a criação do NAAFA 

- (Associação Nacional para o avanço da aceitação da gordura dos(as) gordos(as)), em 

1969, e do Fat Underground, um grupo de mulheres gordas estadunidenses que escrevem 

o Fat Liberation Manifesto em 1973 (RANGEL, 2018. p 49). Este manifesto reivindica 

o direito de pessoas gordas, dado ao fato de que estas têm vários direitos retirados e se 

posiciona criticamente em relação aos interesses econômicos na construção desse 

arquétipo estigmatizante de corpe gorde como um corpe doente, feio e incapaz.  

O movimento ativista gorde continua crescendo até hoje, principalmente no 

Brasil, e vem produzindo conteúdos que questionam esses padrões de saúde e recriam o 

imaginário desses corpes, repensando estas noções de saúde e beleza, lutando por 

acessibilidade em locais, transportes públicos e também privados. A transformação das 

pessoas de forma individual ou de certos grupos pequenos, não garante que toda a 

sociedade mude essa opressão que é estrutural, na velocidade que estamos exigindo, até 

porque, envolto a tudo isso, existem muitos interesses econômicos e políticos, que 

complexifica essa transformação. Por isso, propostas como a deste volume especial da 

Revista Mais que Amélias, que pretende reunir produção de pesquisadores gordes latines, 

têm se mostrado cada vez mais necessárias. 

Selecionando a luta 

A gordofobia tem se espalhado por diferentes ambientes de convívio social virtual, 

principalmente nesse momento de quarentena, em que os diálogos são reduzidos às redes 

sociais. É comum receber piadas que humilham corpes gordes de algum parente nos 

grupos de whatsapp entre familiares, por exemplo, e depois recebê-la novamente em um 

grupo de conhecides. O bombardeamento é constante e exaustivo. Isso exige de nós uma 

força colossal para nos mantermos firmes e entender quais momentos são propícios para 

a discussão, quais são indispensáveis e em quais deles é preciso se conter e se preservar. 

Para que essa contenção não seja uma validação a comportamentos gordofóbicos, é  

preciso encará-la como uma ação de carregamento de forças, pois nossa luta caminha 
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lentamente, sem previsão de melhoras efetivas em um futuro próximo. Por esse motivo é 

necessário escolher bem quais brigas fazem sentido, para manter a sanidade mental.  

 Dentre os momentos indispensáveis da discussão anti gordofobia destacamos um 

acontecimento recente que faz parte da nossa área de interesse, a arte. A revista Select, 

especializada em arte e cultura contemporânea fez um post em sua conta do Instagram2 

com conteúdo gordofóbico. O meme era formado pela comparação de duas imagens, 

sendo a primeira uma fotografia da escultura David,3 do artista renascentista 

Michelangelo4. Na escultura, o vigoroso herói bíblico que derrotou o gigante Golias, foi 

esculpido nu de forma realista. Ao lado, na segunda imagem, a fotografia se repete, mas 

a escultura aparece com o corpo alterado digitalmente, imitando formas arredondadas e 

volumosas de um corpe gorde. A comparação das duas imagens e a rima tosca das 

palavras David e Covid sugerem que o herói, antes da pandemia, teria um corpo magro e 

que durante o isolamento social ele havia engordado. Este é só mais um de vários memes 

que afirmam a gordofobia.  

                                                             
2 Disponível em: https://www.instagram.com/revistaselect/, acesso em julho de 2020. 
3Mais informações sobre a obra disponíveis em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-
professores/david-michelangelo/, acesso em maio de 2020 
4Michelangelo foi pintor, escultor, poeta e arquiteto italiano, que viveu de 1475 a 1564. 

https://www.instagram.com/revistaselect/
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/david-michelangelo/
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/david-michelangelo/
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Captura de tela realizada dos stories, na rede social Instagram de Gaia Colzani questionando a 

publicação da Revista Select. Acervo do grupo. Abril de 2020. 

 

A postagem feita no Instagram da revista atingiu um número significativo de 

pessoas, pois a página conta com quase 25 mil seguidores5. Neste caso, a gordofobia se 

apresenta em um espaço influente de divulgação e discussão sobre arte e cultura, meio 

este em que se espera que debates sobre estruturas de preconceito estejam urgentes nas 

pautas. Ao verem o meme postado, uma pequena parte dos seguidores da página da revista 

fizeram comentários denunciando a gordofobia intrínseca na imagem. Após as denúncias, 

a equipe da página retirou a postagem e comunicou que havia excluído esta dos arquivos 

                                                             
5 Disponível em: www.instragram.com.br/revistaselect, acesso em maio de 2020.  

http://www.instragram.com.br/revistaselect
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de publicação, para que o erro não se repetisse. Essa comunicação não aconteceu de forma 

pública, mas sim em privado com uma das seguidoras, que reclamou seu direito de ser 

gorda. 

 Por mais que a atitude da equipe tenha sido bem intencionada, é curioso este 

movimento de “limpar a imagem” da revista e de usar um discurso de vigilância quando 

se trata de atos gordofóbicos. Podemos entender que é preciso um esforço para não 

replicar comportamentos opressores, independente do preconceito, o esforço é válido e 

necessário. O embaraço é que a alternativa de se livrar deste meme gordofóbico parece 

um jeito de se afastar da informação, diferente de conviver com o erro (mesmo que apenas 

nos arquivos acessados somente por quem organiza o conteúdo da página), de olhar para 

o registro de algo que precisa ser transformado na realidade. Talvez, fosse o caso de um 

pedido de desculpas feito publicamente pela organização da revista, com o convite a 

repensar as violências constantemente causadas às pessoas gordas. 

Esta publicação feita pela Revista Select não é a única com caráter gordofóbico 

que encontramos nas redes sociais. São inúmeros os perfis que publicam diariamente 

memes que humilham, zombam e desumanizam es corpes gordes, ainda mais gritante são 

os milhares de compartilhamentos e comentários sobre esse tipo de conteúdo. Escolhemos 

trazer para esta conversa a publicação de caráter gordofóbico feita em nome da Revista 

para que ela possa nos ajudar a ilustrar a dimensão da estrutura gordofóbica. 

Infelizmente a reprodução de conteúdos gordofóbicos no meio artístico não é 

exclusivo ao caso da Revista Select. Há uma crença social de que a arte é “o espelho da 

nossa sociedade”, refletindo costumes e paradigmas, buscando a fruição da arte através 

da identificação. Além disso, esta crença também faz sentido quando consideramos que 

es artistes são seres constituintes do agrupamento de pessoas que chamamos de sociedade 

e que o conteúdo artístico criado também pode carregar estigmas e padrões colocados em 

prática no real. Ao mesmo tempo que a arte pode apenas refletir comportamentos, ideias 

e princípios de uma sociedade, ela também tem o poder de ressignificar, questionar e 

criticar o modus operandi deste agrupamento. 

Acreditamos que a arte, quando se propõe a denunciar as estruturas de opressão e 

caminhar ao lado de pautas levantadas por grupes não-hegemônicos, potencializa a luta e 

cria outros efeitos, os quais o que se reflete é a possibilidade de mudança da sociedade 

como um todo. Esta visão utópica e até mesmo um pouco romântica de que a “arte 

ressignifica”, infelizmente não corresponde a todas as realidades artísticas. Quando nos 

deparamos com casos como o da Revista Select há, então, a decepção, e com ela é possível 
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assimilar que a gordofobia é onipresente e que também está nos lugares dos quais, 

inocentemente, esperamos maior cuidado e responsabilidade com corpes e grupes 

oprimides.  

Gordofobia e Covid-19 

Um dos fatores que contribui para a proliferação de comportamentos gordofóbicos 

durante a quarentena é a obesidade ser considerada um fator de risco para contrair a 

Covid-19.  No entanto, tal associação, além de ser irresponsável, é feita dentro de um 

contexto já gordofóbico pautado em poucos estudos. A socióloga Sabrina Strings critica 

essa ideia explicando que os dados não são suficientes para essa conclusão. Em seu artigo 

It’s Not Obesity. It’s Slavery (2020) ela aponta para uma diferença absurda entre o número 

de mortes entre pessoas negras e pessoas brancas, segundo ela: 

apesar do fato de que os cientistas não foram capazes de explicar 

suficientemente a ligação entre obesidade e Covid-19. De acordo com os 

Centros de Controle e Prevenção de Doenças, 42,2% dos estadunidenses 
brancos e 49,6% dos afro-americanos são obesos. Os pesquisadores ainda 

precisam evidenciar como uma disparidade de 7 pontos percentuais na 

prevalência da obesidade se traduz em uma disparidade de 240% a 700% nas 

mortes (STRINGS, s/p, tradução nossa)6. 

 

 Os dados apresentados pela autora se referem aos Estados Unidos, seu contexto 

de vivências e estudos. Contudo, a interseccionalidade dos estudos de Strings, parecem 

de extrema relevância para pensar o contexto brasileiro. Já no título a autora oferece pistas 

para analisar como um passado marcado pela escravização molda as estruturas 

excludentes que vivemos no presente.  

No Brasil, 56% da população é negra e mesmo sendo a maioria, é a população 

mais pobre7, com o salário mais reduzidos que o de branques e também são os que mais 

ocupam espaços de trabalho irregular. No contexto de Covid-19, ficou ainda mais nítido 

a desigualdade social forçada pela raça. As casas nas periferias do Brasil são muito 

próximas umas das outras e, para além disso, é possível perceber que muitas famílias são 

compostas por um grande número de pessoas. Nessa situação, a qual o governo mostra 

total descaso pelo seu povo, muitas dessas pessoas não têm o direito de fazer quarentena 

- estratégia colocada como urgente e necessária pela OMS - dessa forma, a propagação 

                                                             
6 “despite the fact that scientists haven’t been able to sufficiently explain the link between obesity and 
Covid-19. According to the Centers for Disease Control and Prevention, 42.2 percent of white Americans 
and 49.6 percent of African-Americans are obese. Researchers have yet to clarify how a 7 percentage-
point disparity in obesity prevalence translates to a 240 percent-700 percent disparity in fatalities”  
7Disponivel em: https://www.causaoperaria.org.br/negros-sao-75-entre-os-mais-pobres-brancos-70-
entre-os-mais-ricos/, acesso em agosto de 2020. 

https://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html
https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race
https://www.causaoperaria.org.br/negros-sao-75-entre-os-mais-pobres-brancos-70-entre-os-mais-ricos/
https://www.causaoperaria.org.br/negros-sao-75-entre-os-mais-pobres-brancos-70-entre-os-mais-ricos/
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do vírus é maior entre esse grupo.  Com isso, as pessoas pobres, pretas e periféricas 

passam a ser colocadas também como grupo de risco no Brasil8. Falta de saneamento 

básico, água potável, distanciamento social, produtos de higiene, isto é, a falta do básico, 

que quando não se tem, determina a saúde de muita gente. 

 Falar sobre gordofobia sem falar de racismo, é mais uma vez um apagamento 

histórico racial. Se estamos falando sobre desigualdade social, vamos também falar sobre 

a famosa expressão: “você pode e é fácil emagrecer, é só querer”. Querer e poder nunca 

deveriam estar na mesma frase quando se leva em consideração a desonestidade da 

meritocracia. Como faz um corpe gorde pobre, prete e periférico para emagrecer? Quais 

são as alternativas? Alimentação saudável em um contexto sem estímulo nenhum? 

Academia quando não se tem dinheiro? Saúde quando não se tem leito? Quais as 

alternativas oferecidas para aqueles que são bombardeados? E quais alternativas os que 

bombardeiam, oferecem? Será que se quer mesmo criar uma alternativa real e acessível 

para todes ou será que o desejo verdadeiro é manter esse padrão justamente para que se 

mantenham as hierarquias e dominâncias estruturais? O momento é delicado para todes e 

exige atenção e responsabilidade para tratar do tema. Pensar gordofobia no contexto de 

Covid-19 é perceber que mais uma vez nosses corpes não tem o direito de viver e de 

existir, principalmente quando são pretes, além de gordes. 

Em uma análise feita por nós, é possível perceber a evolução do descaso pela 

doença. Os primeiros casos anunciados no Brasil eram de pessoas que tinham recém 

voltado da Europa, onde era o epicentro naquele momento. A comoção era geral. Muites 

tinham medo de sair, levantavam a bandeira da quarentena com força e de fato 

permaneciam em casa. A partir do momento em que notícias que alertavam para o fato 

de que empregadas domésticas tinham sido contaminadas, muites brasileires passaram a 

desconsiderar a gravidade do vírus ou até mesmo se acostumar com o número crescente 

de contaminades e falecides. Essa postura demonstra como as diferenças de classes 

sociais podem afetar as pessoas no Brasil, desencadeando comportamentos extremamente 

negligentes, como o caso do casal carioca que desacatou um funcionário da vigilância 

sanitária, registrado em uma matéria de jornal televisivo9. Tal displicência é observada, 

                                                             
8Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/06/no-brasil-
covid-19-nao-mata-por-idade-mas-por-endereco-sugere-estudo.htm, acesso em julho de 2020. 
9 A matéria realizada pela equipe do Fantástico, da TV Globo mostra o trabalho da vigilância sanitária na 
cidade do Rio de Janeiro atuando em bares lotados. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=BoR58McIKnk, acesso em julho de 2020. 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/06/no-brasil-covid-19-nao-mata-por-idade-mas-por-endereco-sugere-estudo.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/06/no-brasil-covid-19-nao-mata-por-idade-mas-por-endereco-sugere-estudo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BoR58McIKnk
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principalmente, nas falas e atitudes do (des)presidente Jair Bolsonaro, que afirma que o 

vírus “é só uma gripezinha”, incentivando assim, a indiferença com a situação.  

A partir dessa análise nos perguntamos: quem pode morrer e quem deve viver? 

São inúmeros es corpes que não interessam para o estado, como pobres, pretes, trans, 

gordes, pessoas essas que não tem acesso fácil a medicina digna, que esperam por ajuda 

em corredores de hospitais públicos, estes que são tão sucateados também pelo Estado.  

No caso de corpe gorde, especificamente, são inúmeros os casos que relatam falta 

de leitos que suportam seus pesos ou até equipamento médico, como uma máquina de 

ressonância magnética ou Raio-X10. O desinteresse por nos receber de forma digna tem 

crescido exponencialmente desde o final do século XIX. A estratégia é sempre culpar a 

pessoa gorda e forçá-la a emagrecer fazendo dietas doentias e não saudáveis. No entanto, 

o ativismo gorde luta para que se invista em uma infraestrutura adequada para gordes, 

para além de outras ações. 

Os casos de pessoas grandes que passam de hospital em hospital em busca de um 

que os recebam, são vários. O pior é que se tentarmos buscar informações no Google, 

dificilmente vamos encontrar esses relatos em matérias de jornais, isso porque esse 

assunto não vende, parece não interessar. Isso torna mais difícil o nosso trabalho, pois é 

complicado falar sobre algo em que as referências são poucas e, geralmente, produzidas 

de forma independente.  

Para as pessoas gordas as portas dos hospitais são fechadas, as ofensas e os 

constrangimento são inúmeros. Até quando? Qual chave precisa virar? Como se garante 

que corpes não hegemônicos (nesse momento e sempre) sejam atendides com a mesma 

responsabilidade que as pessoas brancas, magras e cisgêneras? Mais uma vez é negada a 

humanidade para pessoas gordas ao mesmo tempo em que mais uma vez essas pessoas 

são colocadas como as que precisam de saúde urgente. Onde recorrer a saúde quando se 

precisa, se a casa da saúde é a primeira a negar acolhimento? 

Tal contradição se intensifica com o posicionamento da OMS que insiste na 

classificação de obesidade como doença. Essa circunstância é revoltante e precisa ser 

problematizada, como fazem es pesquisadores gordes Ale Mujica Rodriguez e Maria 

Luisa Jimenez em um artigo escrito durante a pandemia: “Engraçado perceber que o 

maior órgão de saúde no mundo contribui para que as pessoas gordas fiquem mais doentes 

                                                             
10Exemplo de negligência médica disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2020/06/22/paciente-afirma-que-teve-atendimento-negado-no-hospital-de-campanha-
do-anhembi-por-causa-de-sobrepeso.ghtml, acesso em agosto de 2020. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/22/paciente-afirma-que-teve-atendimento-negado-no-hospital-de-campanha-do-anhembi-por-causa-de-sobrepeso.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/22/paciente-afirma-que-teve-atendimento-negado-no-hospital-de-campanha-do-anhembi-por-causa-de-sobrepeso.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/22/paciente-afirma-que-teve-atendimento-negado-no-hospital-de-campanha-do-anhembi-por-causa-de-sobrepeso.ghtml
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e as magras entrem em desespero em engordar. Que tipo de saúde é essa que não consegue 

lidar com uma pandemia e com corpas dissidentes mais uma vez?” (JIMENEZ; MUJICA 

RODRIGUEZ, 2020, s/p.). A exclusão das pessoas gordas do convívio social precisa ser 

erradicada e, para tanto, é imprescindível mudar a relação da ciência médica com es 

corpes gordes e outras dissidências. 

Abrindo portas 

Enquanto escrevemos este texto outras situações gordofóbicas vem acontecendo nos 

campos das artes e do entretenimento que precisam ser destacadas. Uma delas, talvez a 

com maior alcance, foi protagonizada pela produtora de vídeos Porta dos Fundos11. Desde 

o ano de 2012, através de seu canal na plataforma YouTube, o Porta dos Fundos vem 

compartilhando com assiduidade vídeos de humor que exploram a comicidade através do 

sarcasmo e da ironia. O canal no YouTube, que soma 16,6 milhões de inscritos12, tem 

grande visibilidade e conta com atores e humoristas reconhecides nacionalmente. 

No mês de junho, quatro meses depois da confirmação do primeiro caso de Covid-

19 no Brasil13, o canal Porta dos Fundos lançou um vídeo chamado Teste de Covid. A 

primeira versão postada deste vídeo mostrava um personagem, representado por um ator 

gordo14, recebendo um telefonema de um laboratório de análises clínicas com notícias 

sobre o resultado do teste da doença. Em deboche, a funcionária do laboratório15 anuncia 

que o teste para Covid-19 havia apontado como negativo, pois o vírus não teria 

conseguido resistir ao “corpo podre” do personagem. A atendente diz frases como: “o 

exame mostrou que o vírus morreu abafado dentro da sua veia” ou “Me responde mais 

uma coisa sobre sua alimentação, seu Fernando. Pela sua ficha normalmente é fandangos 

e fanta uva quente que o senhor almoça?”. Ao final do vídeo, depois de fazer perguntas 

relacionadas a seu estilo de vida “pútrido”, a atendente sugere que o personagem converse 

com a OMS, para que seu caso seja estudado. A cena pós créditos revela o personagem 

conversando com a Organização Mundial de Saúde, sobre seu estilo de vida enquanto 

come vários pacotes de bolachas recheadas, salgadinhos e afins.  

                                                             
11Disponível em: https://www.youtube.com/user/portadosfundos, acesso em julho de 2020. 
12 Total de inscritos no canal registrado em 27 de julho de 2020. 
13Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-
caso-de-novo-coronavirus, acesso em julho de 2020. 
14Ator do Porta dos Fundos Fábio de Luca. Breve currículo disponível em: 
https://www.trevo.art.br/fabio-de-luca, acesso em julho de 2020. 
15Representada pela atriz magra Thati Lopes. Breve currículo  disponível em: 
https://www.portadosfundos.com.br/elenco/thati-lopes, acesso em julho de 2020. 

https://www.youtube.com/user/portadosfundos
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus
https://www.trevo.art.br/fabio-de-luca
https://www.portadosfundos.com.br/elenco/thati-lopes
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 Assim que publicada, a esquete de humor do canal Porta dos Fundos dividiu 

opiniões nos comentários e compartilhamentos do vídeo. Como de costume, a maioria 

des seguidores do canal elogiaram o trabalho da produtora, destacando o “humor 

inteligente” e “certeiro” do grupo. Já outras pessoas apontaram e questionaram o cunho 

gordofóbico da esquete, e o vídeo motivou uma grande denúncia por meio dos 

movimentos: ativismo gorde16, body positive17 e corpo livre18. A gordofobia, neste caso, 

se dá por meio do humor e da piada através da associação des corpes gordes com a má 

alimentação, pressupondo que todes es gordes tenham uma alimentação desequilibrada, 

com excessos de ultraprocessados e em quantidade exagerada. Essa associação reforça a 

imagem adoecida vinculada às pessoas gordes, insinuando a patologização desses corpes.  

Como estratégia de luta, representantes do ativismo gorde19 redigiram uma carta 

denúncia para a produtora, exigindo que ela se retratasse e apagasse todos os vídeos 

gordofóbicos. Já, representando os movimentos body positive e corpo livre, a 

influenciadora digital e criadora de conteúdo Bianca Barroca20, gravou um vídeo no seu 

Instagram advertindo a produtora e convidando-a para repensar as estruturas de humor 

repercutidas em seus vídeos. Ao tomar ciência da repercussão negativa do vídeo, a 

produtora Porta dos Fundos, por meio de um dos seus maiores representantes, o ator Fábio 

Porchat21, convidou Bianca para uma live22no seu Instagram pessoal para uma conversa 

sobre gordofobia. 

Na live, após Bianca apontar as camadas gordofóbicas que a fizeram se 

manifestar, Fábio Porchat dividiu a responsabilidade do vídeo humorístico com toda a 

equipe do Porta dos Fundos. Ele alegou que o roteiro era de conhecimento de todes e que, 

                                                             
16Movimento que luta pela despatologização des corpes gordes, pensando também na acessibilidade 
desses corpes. Busca romper com com os estereótipos gordofóbicos. Disponível em: 
https://www.todasfridas.com.br/2020/01/31/se-liga-body-positive-nao-e-ativismo-gordo/, acesso em 
agosto de 2020. 
17Movimento criado nos Estados Unidos, na década de 90, que promove a aceitação de todes es corpes 
como eles são, ou venham a ser. Não é exclusivo às pessoas gordas e caminha ao lado da ideia de 
empoderamento. Disponível em: https://www.todasfridas.com.br/2020/01/31/se-liga-body-positive-
nao-e-ativismo-gordo/, acesso em agosto de 2020.  
18 Corpo Livre é um movimento brasileiro, criado pela influenciadora digital e criadora de conteúdo 
Alexandra Gurgel, que segue uma linha muito próxima ao body positive. Mesmo que a pauta principal 
seja o corpe gorde, o movimento não é exclusivo para pessoas gordas. Disponível em: 
https://www.instagram.com/movimentocorpolivre/?hl=pt-br, acesso em agosto de 2020. 
19 O Grupo de Estudos Transdisciplinares do Corpo Gordo no Brasil, o qual fazemos parte, encaminhou 
uma carta para a produtora Porta dos Fundos em 14 de junho de 2020, escrita em conjunto por grande 
parte des participantes do grupo. 
20Disponível em: https://www.instagram.com/biancabarroca/?hl=pt-br, acesso em julho de 2020. 
21Disponível em: https://www.fabioporchat.com.br/, acesso em julho de 2020. 
22Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YU0_kCq_iXM , acesso em julho de 2020. 

https://www.todasfridas.com.br/2020/01/31/se-liga-body-positive-nao-e-ativismo-gordo/
https://www.todasfridas.com.br/2020/01/31/se-liga-body-positive-nao-e-ativismo-gordo/
https://www.todasfridas.com.br/2020/01/31/se-liga-body-positive-nao-e-ativismo-gordo/
https://www.instagram.com/movimentocorpolivre/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/biancabarroca/?hl=pt-br
https://www.fabioporchat.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=YU0_kCq_iXM
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quando escrito, não havia indicação específica de atores. Segundo ele, qualquer artista 

vinculado ao canal seria apropriado para representar esta pessoa que, nas palavras dele, 

tem “o organismo tão podre que o corona não quer ficar lá dentro”. Porchat ainda salienta 

que é esta a piada central do vídeo e não o fato do personagem ser gordo. 

Mesmo com um elenco amplo, a produtora Porta dos Fundos considerou o ator 

Fábio de Luca como o “mais engraçado” e perfeito para o papel. Questionamos, então, 

essa escolha. Acreditamos não ser mera coincidência, como argumenta a produtora, o fato 

de um ator gordo ser relacionado com esse tipo de personagem. Entendemos que há um 

imaginário gordofóbico arraigado em nossa sociedade, e que este imaginário se revela 

tanto conscientemente quanto inconscientemente pois, a gordofobia é estrutural e 

intrínseca em nossos pensamentos e decisões. Então, ainda que o Porta dos Fundos não 

tivesse intenção de reforçar estereótipos, a gordofobia estava escancarada.  

Durante a conversa, Bianca defendeu a ideia de que é preciso assumir e reconhecer 

os erros, tanto os individuais quanto os coletivos, e reiterou a importância de encontrar 

formas para repará-los. Em seguida, salientando que há outros vídeos com teor 

gordofóbico no canal, a influenciadora elaborou uma pergunta crucial: “Vocês tem 

alguma intenção de apagar os vídeos que não representam mais o que vocês pensam de 

verdade, o que a empresa de vocês pensa?”. Então, Fábio argumenta que na internet não 

há como, de fato, apagar algum tipo de conteúdo, mas, ao se tratar do vídeo Teste de 

Covid, a exclusão já havia sido feita. Como reparo do erro, a produtora propôs, então, 

regravar a mesma esquete mas desta vez com um ator magro. E assim fizeram. 

Alguns dias depois da realização da live, a produtora de vídeos humorísticos Porta 

dos Fundos, relançou o vídeo Teste de Covid23. Este, que permanece no canal do YouTube 

da produtora, é exatamente como o primeiro que trazemos para debate. Com o mesmo 

roteiro e contexto do vídeo original, a diferença na esquete está no personagem principal, 

que agora é protagonizado por um ator magro24. Para o Porta dos Fundos, lançar este novo 

vídeo prova que a piada funciona independentemente do tipo físico des atores e, como 

Porchat disse durante a live, evita que ele “esbarre com a gordofobia”. Será mesmo? 

No novo vídeo postado pelo Porta dos Fundos, há comentários25 feitos por 

seguidores do canal que nos fazem questionar as medidas de reparo tomadas pela 

                                                             
23Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UoS-WsIu65g, acesso em agosto de 2020. 
24Ator Rafael Portugal. Breve currículo disponível em: 
https://www.portadosfundos.com.br/elenco/rafael-portugal, acesso em julho de 2020. 
25Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UoS-WsIu65g, acesso em agosto de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=UoS-WsIu65g
https://www.portadosfundos.com.br/elenco/rafael-portugal
https://www.youtube.com/watch?v=UoS-WsIu65g
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produtora. Alguns comentários são irônicos e tentam minimizar a luta antigordofobia: 

“As mimi não gostaram do outro vídeo por que acharam ‘Gordofibico’ Ah vão fazer 

alguma coisa da vida” [sic] ou “Vídeo ‘magrofóbico’ em pleno 2020? Vocês estão 

alimentando o preconceito com os magros!”. Outros comparam o vídeo original com o 

segundo vídeo: “Não sei se gostei dessa versão. Mas ok. Era mais ‘non sense’ e 

escrachado com o Fábio” ou “Gosto muito do Portugal, mas o outro ator fez muito bem 

o personagem. Assistindo esse não teve o mesmo impacto que o primeiro.”. Já outros 

comentários foram feitos por pessoas que se declaram gordas ou “obesas”: “Sou obesa e 

entendi o primeiro vídeo. Qualquer um pode ter um corpo podre. Pq tem gordo q assim 

como eu não vive de fofura26 e magro que não como sequer uma folha de alface por ano. 

Será que sou gordofóbica?” [sic]. Nos perguntamos, será que estas medidas tomadas pelo 

canal foram mesmo efetivas no combate a gordofobia?  

Acreditamos poder levantar mais perguntas do que respondê-las. Será que 

viabilizar a live com a criadora de conteúdo Bianca Barroca significa que a produtora está 

mesmo repensando o preconceito com es gordes ou é só uma estratégia efêmera para 

evitar o “cancelamento” do canal? O que, de fato, significa excluir um único vídeo quando 

o histórico gordofóbico (racista, transfóbico, entre outros) da produtora ainda está lá, 

acessível e disponível sem nenhuma discussão crítica sobre ele? E mais, por que a 

produtora abriu espaço para diálogo apenas para os movimentos body positive e corpo 

livre, que estão no mainstream? Por que a carta redigida pelo ativismo gorde nunca foi 

respondida? Não é de hoje que o movimento body positive e corpo livre, falam pelo 

ativismo gorde. Não é de hoje que temos nosso espaço restringido e nossos caminhos 

limitados. Como pensar ações que abram portas para o avanço da luta gorde? Acabar com 

a gordofobia não é esquecê-la ou apenas excluí-la, mas mantê-la em pauta para que não 

se repita.  

Leveza para que? 

Nos campos das discussões artísticas em tempos de pandemia parece relevante 

também abordar a dicotomia entre leve e pesado, que está constantemente a nos inquietar. 

O comediante brasileiro Gregório Duvivier lançou recentemente um episódio em sua 

série crítica e cômica Greg News chamado Leveza27. Neste, o ator comenta a entrevista 

                                                             
26 Marca de alimento industrializado.  
27Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Vs-a4Rs2ygc, acesso em maio de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs-a4Rs2ygc
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da, já afastada do cargo, Secretária Especial da Cultura Regina Duarte28 à CNN Brasil, 

realizada dia 7 de maio de 202029. É desta entrevista que ele pega o conceito de leveza 

para propor suas reflexões cômicas.  

No vídeo o ator debocha da insensatez da - até então - Secretária de Cultura que 

afirma não querer prestar homenagem a grandes artistas brasileires falecides durante a 

pandemia a qual passamos, pois o importante seria “seguir em frente com leveza”. Em 

contrapartida, Gregório Duvivier explica que lidar com a morte é importante em nossa 

civilização e como este momento de luto nos ajuda e nos fortalece. Fala também sobre a 

situação calamitosa a qual vivemos em que não é possível velar pelos nossos entes 

falecides. Segundo ele, seria indispensável uma homenagem aos artistas porque suas 

obras fazem parte da vida de muites e nada mais justo que poder se despedir daqueles que 

criaram coisas que nos são tão estimadas e que nos ajudam a passar por momentos como 

este em que vivemos. Afinal, as criações artísticas podem abrir espaços para 

coletividades, isto é, experienciar em conjunto algo.  

“Seguir com leveza”, como propõe Regina Duarte, parece apontar para uma ideia 

de beleza e harmonia, como se ao deixar para trás as vivências difíceis, ou pesadas, tudo 

pudesse ficar bem, como se leveza fosse sinônimo de coisas boas. No entanto, esta tal 

leveza a que a ex-Secretária de Cultura procura é absolutamente violenta e funciona como 

um apagamento das experiências que precisam acontecer, que precisam pesar. 

Entendemos que uma homenagem a artistas se daria não pelo “peso” da morte, como um 

fardo terrível, mas como um peso da transformação de uma situação difícil para algo 

novo.  

Essa situação abre espaço para uma importante discussão: a oposição entre leveza 

e peso. A noção de leveza como algo positivo, versus peso como algo negativo é bem 

difundida, mas nem sempre fora tão definitiva. Como nos lembra o escritor checo-francês 

Milan Kundera em A insustentável leveza do ser (1986): 

Esta divisão em pólos positivos e negativos pode parecer de uma facilidade 
pueril. Excepto num caso: o que é positivo: o peso ou a leveza? Parménides 

respondia que o leve é positivo e o pesado, negativo. Tinha razão ou não? O 

problema é esse. Mas uma coisa é certa: a contradição pesado-leve é a mais 

misteriosa e ambígua de todas as contradições (1986, p. 11) 

  

                                                             
28 A atriz Regina Duarte assumiu a pasta da Cultura Nacional em quatro de março de 2020 e foi demitida 
depois de 70 dias, em 20 de maio do mesmo ano. 
29Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v9gLHrP7RNw, acesso em maio de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=v9gLHrP7RNw
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 Tal ambiguidade se apresenta no entendimento de peso como seriedade e da 

leveza como algo descompromissado ou desimportante. No entanto, o filósofo francês 

Gilles Lipovetsky (2016) explica como essa contradição tem se afrouxado dando espaço 

a um imperativo do leve. Segundo o autor, antes “o pesado evocava respeito, seriedade e 

riqueza; o leve a quinquilharia, a ausência de valor. Esse universo não é mais o nosso” 

(2016, p. 19). O peso tem sido sinônimo de dificuldade, transtorno e ruindade.   

 Em sua discussão sobre a leveza, Gregório Duvivier aborda as contradições que 

podem estar implícitas nas criações artísticas e, a partir dessa afirmação, defende a 

importância da arte em tempos de isolamento físico, já que música, livros, filmes, 

transmissões de peças e coreografias e outras criações têm sido fundamentais para a rotina 

das pessoas durante as medidas de distanciamento físico.  

 No entanto, consideramos importante apontar as contradições no comportamento 

do comediante, que mesmo em sua postura crítica esbarra, com força, na gordofobia. Em 

outros vídeos do canal, por exemplo, o ator reforça o estigma de corpe gorde fazendo 

breves piadas sobre a engorda durante o período de distanciamento social. Estas 

funcionam apenas como alívio cômico, já que não tem nada a ver com as temáticas dos 

vídeos. Vale lembrar também que este ator compõe a equipe do canal Porta dos Fundos 

e, de alguma forma, fez parte da decisão de postar o vídeo que comentamos anteriormente. 

Trazer a discussão sobre leveza e peso a partir da postagem de Duvivier é relevante, neste 

momento, para nos mantermos críticas. Ao manter o contato com campos que se 

sustentam com ações gordofóbicas, como algumas vertentes do humor, podemos tanto 

elaborar a crítica, como pensar estratégias de desconstrução da gordofobia.  

 Na construção dessa estratégia, observar as contradições presentes entre a leveza 

e o peso parece ser um caminho muito mais interessante que apenas a rasa concepção de 

leveza como boa e peso como ruim. Se o peso de lidar com uma doença como Covid-19, 

a dificuldade de perder pessoas próximas e de ter que adaptar a vida a partir das medidas 

de distanciamento social forem apenas coisas ruins, estaremos esmagados, sem reação e 

sem contrapeso. Se, pelo contrário, percebemos o peso como uma força de movimento e 

de transformação poderemos transitar entre o peso e a leveza, entendendo a força dos 

momentos pesados e aceitando o modo como estes nos moldam. Encontrando assim 

formas de autocuidado, ações de coletividade e integrações com um bem maior comum. 

 Em contraposição a proposta de Regina Duarte nos perguntamos sobre a condição 

des artistas durante a pandemia: “Então, vamos tocar para frente com leveza o que?” 

(#contémironia). Desde o governo ilegítimo de Michel Temer, em 2016, é possível 
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observar o descaso com as políticas públicas de incentivo à cultura, que são perpetuados 

até hoje. Desde o fechamento antidemocrático e anti cultura do Ministério da Cultura e, 

portanto, com exclusão de alguns editais de incentivo cultura. Desde então podemos 

observar muites artistes que viviam de editais, tendo que recorrer a outros meios de 

recursos financeiros.  

 Agora, com as possibilidades de encontros físicos limitadas estamos sem a 

possibilidade de usar os teatros, museus e outros espaços disponíveis para a realização de 

obras teatrais, coreográficas, circenses e performáticas. A situação impõe que es artistes 

encontrem, rapidamente, novas soluções para poderem fazer seu trabalho nas plataformas 

online. Aparentemente, nos cabe a tarefa de nos reinventar para que possamos resistir. 

Manada na pandemia 

 Em março de 2020, muitas cidades brasileiras já adotavam medidas restritivas de 

convívio social para tentar conter a curva de contaminação da Covid-19. Diante das 

diversas programações, eventos e apresentações canceladas es artistes sentiram o impacto 

financeiro, emocional e producente que estava por vir. Tal impasse tem sido amplamente 

discutido pela classe artística juntamente a Conselhos, Setoriais e Secretarias Municipais 

de Cultura. Um desses movimentos tem sido a mobilização da classe com o objetivo de 

pressionar o poder público para a votação e instauração da PL 1075/2020: Auxílio 

emergencial para a cultura30, aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados em 26 de 

maio de 202031, sancionada pelo Poder Legislativo em 29 de junho de 2020, a Lei de 

Emergência Cultural Aldir Blanc - Lei 14.017/202032. 

 Além do auxílio gerido pelo governo, outras alternativas se apresentam. Algumas 

empresas privadas lançaram editais para tentar garantir vida digna tanto aos artistas, que 

pudessem ser contratados e trabalhar, assim como aos espectadores e consumidores de 

arte, que teriam algum acesso às criações artísticas durante esse contexto de pandemia. 

Uma das primeiras iniciativas de financiamento para es artistes veio do Instituto Itaú 

Cultural33, uma organização privada que promove editais e eventos fomentando 

                                                             
30Projeto de Lei completo disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870963, acesso em julho 
de 2020. 
31Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242136, acesso em 
julho de 2020. 
32Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm, acesso 
em julho de 2020. 
33Disponível em: https://www.itaucultural.org.br/quem-somos, acesso em julho de 2020. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870963
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm
https://www.itaucultural.org.br/quem-somos
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diferentes campos das Artes. O Arte como Respiro: Múltiplos Editais de Emergência / 

Artes Cênicas34, foi lançado para dar suporte a artistas do circo, dança e teatro impedides 

de trabalhar presencialmente. 

 Nossa MANADA se inscreveu neste edital com uma proposta performática de 

criticar a gordofobia, algo que nos é urgente desde antes da pandemia, mas que se mostrou 

indispensável com o aumento (ou revelação) de comportamentos gordofóbicos. Em O 

pijama é traidor (sem previsão de estréia) pensamos em utilizar dos conteúdos e memes 

gordofóbicos como disparadores das ações performáticas a serem trabalhadas com ironia 

e denúncia. Como exemplo: o meme que dá título a ação, que vem em forma de conselho, 

sugerindo às pessoas provarem uma calça jeans a cada dois ou três dias, durante a 

quarentena, para intensificar o controle das medidas do corpo, já que, supostamente, o 

pijama é traidor e não indica que a pessoa está engordando.  

 O edital pedia que fosse enviado material em vídeo para avaliação, mesmo para 

ações inéditas que fossem ser desenvolvidas durante a pandemia. Nos reunimos em uma 

sala virtual, cada uma em sua casa, vestindo pijamas ou calças jeans e improvisamos a 

partir de algumas imagens que parecem pertencer a esse pavor de engordar. Como: provar 

uma roupa que não serve mais, deixar o corpo largado na cama, aumentar o volume do 

corpo com excesso de roupas, estar sempre comendo alguma coisa, entre outras ações que 

foram surgindo durante a experimentação. Enviamos um material cru, mas que sugeria 

possibilidades para uma investigação mais adensada. 

Colagem feita a partir de capturas de tela do vídeo de ensaio de O pijama é traidor, realizado no início 

de abril de 2020. Acervo do grupo. 

 

                                                             
34 Disponível em: https://www.itaucultural.org.br/arte-como-respiro, acesso em julho de 2020. 

https://www.itaucultural.org.br/arte-como-respiro
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 Ao fim do processo, nosso projeto não foi contemplado e a partir da realidade 

desses editais, já era algo de se esperar. Sabemos que historicamente esses prêmios estão 

destinados a norma, ou seja, corpes branques, magres, cisgeneros e heteronormatives, 

Mesmo que tenham cotas morais, ainda é perceptível a norma dominando todos os 

espaços. No nosso caso, em que o projeto tinha a intenção de criticar efetivamente a 

gordofobia através da arte, nos faz questionar, o que faria nosso projeto ter sido aprovado? 

Se fossemos gordes reforçando a gordofobia a partir da piada, será que o projeto teria sido 

aprovado? É compreensível que um edital como esse que tenha muites interessades, 

principalmente por reunir diferentes campos das artes presenciais em todo território 

nacional, não possa contemplar a todes, mas o que não é compreensível é que os mesmos 

sejam contemplades e a dissidência seja excluída e ignorada em uma ação emergencial, 

criada em um contexto de pandemia.  

 Para além desse debate, precisamos discutir como age a gordofobia estrutural. 

Falamos há algum tempo sobre como nosses corpes não tem os mesmos direitos e 

acessibilidade ao mercado de trabalho. Não só os nossos, mas também corpes negres, 

LGBTQIA+35, PCD36 e tantos outres que fogem ao padrão estipulado. Se, não temos 

acesso fácil e digno ao mercado, não está nítido quem de fato precisa de uma lei 

emergencial? Onde estão esses corpes na listagem final de contemplades desses editais? 

O motivo desses corpes e projetos não estarem sendo contemplades parece estar ligado 

ao fato de que a banca classificadora é, geralmente, formada por corpes normatives que 

detém o poder de decidir quem é financiado para ocupar esses espaços. 

Para nós é muito difícil investir em uma rotina de criação sem esse apoio financeiro, 

já que durante a pandemia não é possível manter uma renda advinda do nosso trabalho 

como artistas profissionais. No entanto, o desejo e a urgência pulsam, afinal o debate 

sobre e corpe gorde a partir da arte tem sido um dos motores de nossas vivências desde 

2017. 

 Escrever este texto tem sido uma das maneiras de nos manter trabalhando em 

MANADA. Somos um grupo de artistas-intelectuais que se interessam pela construção 

do saber gorde37 que se faz no cruzamento de nossas práticas artísticas e científicas. No 

                                                             
35 LGBTQIA+ é a sigla do movimento social e político que defende a diversidade e representatividade das 

pessoas: lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, interesexo, assexuais e + outros grupos e variações 

de sexualidades e gêneros. 
36 PCD é o termo utilizado para se referir a pessoas com deficiência.  
37Saber gordo é um conceito trabalhado por Jussara Belchior em sua pesquisa de doutorado, mais 
informações na entrevista da autora para o canal Pesquisa Gorda, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=XlLUOprnYns, acesso em julho de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=XlLUOprnYns
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entanto, essa dificuldade estrutural de manter a nossa produção artística e intelectual 

durante o isolamento físico, traz à tona a pergunta sobre como continuar? 

 Pensar na continuidade do nosso trabalho durante a pandemia é difícil também por 

questões que impossibilitam a presença da pessoa gorda no mercado de trabalho artístico. 

No teatro, particularmente, se tem uma ideia de que a atuação tem que ser feita por um 

corpe neutro, como um papel em branco, como se este estivesse preparado para interpretar 

qualquer personagem. Porém nossas experiências cênicas com o MANADA trazem novas 

reflexões a esse respeito. É impossível, para nós, ignorar qual corpe está fazendo 

determinado papel ou cena. E isto leva a pergunta sobre: qual corpe representa esta tal 

neutralidade? Essa suposta neutralidade já vem sendo questionada em relação a corpes 

cis que interpretam corpes trans, assim como corpes branques que fazem blackface para 

interpretarem personagens negres. Isso nos faz pensar para que serve o teatro, quais os 

diálogos possíveis através desta arte? Nos tempos pandêmicos de hoje, em que não 

podemos nos reunir, a produção teatral tem encontrado formas de resistir utilizando 

instrumentos audiovisuais nas plataformas de streaming. Portanto, esses 

questionamentos, sobre como fazer o que fazemos, precisa acompanhar essa transição e 

estar presentes nesse ambiente online. 

 Percebemos que a gordofobia estrutural também se manifesta em ambientes 

virtuais, como visto nos exemplos acima. O ator Fábio de Luca, dos vídeos Dona Helena38 

e da primeira versão do Teste de Covid, da produtora Porta dos Fundos, foi muito criticado 

por compactuar da criação desse conteúdo gordofóbico. Após a repercussão, ele fez um 

vídeo39 no seu perfil pessoal do Instagram, dando seu depoimento sobre como todo esse 

debate ressoou nele, um ator gordo. Nessa reflexão, ele fala de sua experiência de lidar 

com o fato de ser gordo no momento de socialização. Fala sobre como é viver em um 

esquema “de já chegar se zoando”, da estratégia de já fazer a piada consigo mesmo, pra 

acabar a tensão e todo mundo rir com ele do fato de ele ser gordo. Foi a forma que ele 

encontrou para se sentir seguro nesses ambientes, que geralmente são lugares de afeto. 

 Nesse mesmo vídeo, ele fala então da sua experiência enquanto ator, e sobre os 

problemas que ele encontra no teatro por ser uma pessoa, em suas palavras, obesa. Ele 

                                                             
38 Não comentamos este vídeo especificamente neste texto, porém, é possível observar a mesma lógica 
gordofóbica sendo perpetuada neste, com atuação do mesmo ator. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=CPd_wKsipYc, acesso em julho de 2020. 
39 Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBOGO3mJ05q/?utm_source=ig_web_button_share_sheet, acesso em 
julho de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=CPd_wKsipYc
https://www.instagram.com/tv/CBOGO3mJ05q/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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fala sobre o fato de ter menos agilidade por ser gordo, e isso tirar a neutralidade dele 

enquanto ator, característica de valor, já que se tem essa ideia de que ator bom é aquele 

que é capaz de interpretar qualquer personagem. Fala também sobre como ser gordo o 

deixa numa posição de desvantagem para conseguir papéis, já que dificilmente uma 

pessoa gorda seria escolhida como protagonista. A forma que ele conseguiu se destacar 

atuando foi de voltar o seu trabalho para a área da comicidade e do auto-depreciamento. 

No vídeo, fica evidente que ele fala sobre tudo isso entendendo a contradição que é essa 

sensação de segurança ilusória criada a partir da quebra de tensão que a piada sobre seu 

corpo produz.  

 A vivência desse ator dentro do teatro e da produção audiovisual é semelhante a 

experiência de muitas pessoas gordas que trabalham com a atuação, em que es corpes 

gordes só ganham destaque no humor auto-depreciativo. O humor é criado a partir de uma 

tensão colocada pelo humorista, e em seguida pela quebra dessa tensão, dando uma 

sensação de alívio e causando riso (Hannah Gadsby: Nanette, 2018). A grande questão é 

que es corpes gordes já são a tensão por si só, pois são corpes que estão fora de um padrão 

imposto, e representam o maior medo de uma sociedade lipofóbica40. Portanto, estes 

corpes só são aceitos quando assumem, por meio de piadas, o incômodo com seus 

formatos. A partir do momento que esses corpes não apresentam sinais de insatisfação 

com suas gorduras, e, ainda, demonstram gostar delas, já não há uma quebra de tensão, e 

sim um aumento desta. Esses corpes gordes estão transgredindo as normas sociais de 

saúde, beleza e comportamento.  

 As experiências cênicas vividas no MANADA são importantes, pois permitem 

encontrar não só potências desses corpes gordes enquanto artistas, mas também explorar 

a força das artes cênicas como aliada no debate gorde. Antes da MANADA se reconhecer 

enquanto coletivo, nós já estávamos criando trabalhos cênicos gordes em Florianópolis: 

SOB Medida (2017)41 e Peso Bruto (2017)42. Foi justo o encontro das artistas43 desses 

trabalhos que iniciou a MANADA, durante a pesquisa cênica M.O.P.P - Manuseio 

                                                             
40 Lipofobia é aversão à gordura, ou seja, uma sociedade lipofóbica é uma sociedade em que as pessoas 
têm pavor de gordes e de engordar. 
41SOB Medida é o trabalho cênico formado por mulheres gordas, dirigido por Gaia Colzani e atuado por 
Bruna Puntel, Jussara Belchior e Uila Roldan, que reivindica, através da beleza do ser gorda, os espaços 
negados dentro do teatro e da dança. 
42Peso Bruto é o trabalho solo da bailarina gorda Jussara Belchior e trata do estranhamento do corpe 
gorde na dança. Mais informações disponíveis em: https://www.jussarabelchior.com/, acesso em julho 
de 2020. 
43 Além das quatro artistas que escrevem o presente artigo, em 2018 nossa MANADA era composta 
também por: Alisson Feuser, Everton Lampe, Geruza Bandeira, Noam Scapim e Uila Roldan. 

https://www.jussarabelchior.com/
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Operacional de Produtos Perigosos (2018)44, que acabou não se efetivando enquanto 

peça, pois não prosseguimos com este processo. Porém, além de ter sido importante 

porque reunimos um grupo de nove pessoas gordas para realizar esta pesquisa, algo, até 

então, nunca vivido por nenhume de nós; também foi valioso pois influenciou nossas 

pesquisas e nossas reflexões nos trabalhos SOB Medida e Peso Bruto, que continuam 

ativos até hoje. Essa união desdobrou-se também na Mesa Redonda Gorda e Pesada 

(2020), que é uma roda de conversa que debate as diferenças entre gordofobia e pressão 

estética, e, também entre o movimento gorde ativista e o movimento body positive.  

 Os planos que temos é de continuar a realizar práticas cênicas (nos campos da 

dança e do teatro), porém estamos momentaneamente pausadas por conta da pandemia. 

Durante a nossa inscrição no edital do Itaú Cultural, tentamos criar um ensaio prático à 

distância e online, mas tivemos muitos problemas pois, para nós, ainda é muito difícil 

chegar a uma conexão cênica via internet tão potente quanto a que experimentamos 

presencialmente. Então, a forma que encontramos de nos manter conectadas está sendo 

por meio de leituras, escritas, conversas e debates por video chamadas. Estamos também 

acompanhando, sempre que possível, outras lives e grupes de estudos gordes que estão 

acontecendo durante a pandemia. Se fortalecendo, assim, por meio dessas conversas, pois 

durante a quarentena os ataques virtuais gordofóbicos estão sendo disparados a todo 

instante.  

 Pessoas gordas são constantemente motivadas a esconder suas gorduras, dobras e 

corpes. Portanto, para nós, trabalhar nas artes cênicas apenas entre pessoas gordas é algo 

muito transformador. Pois, temos a possibilidade de estar com corpes gordes 

frequentemente. Essa convivência nos possibilita aprender umes com es outres a atuar e 

se mover de formas não previsíveis. Esses trabalhos permitiram que criássemos imagens 

que desafiam o imaginário que se tem de uma pessoa gorda, assim como mudou o nosso 

próprio imaginário sobre nosses corpes. E essa mudança de imaginário fez com que, aos 

poucos, alguns comportamentos nosses também fossem mudando, não só na cena teatral, 

como na vida. Por exemplo: começar a usar peças de roupas que antes não usávamos, ou 

conseguir pedir, sem constrangimento, para trocar de cadeira com alguém caso a nossa 

seja muito pequena ou apertada. Houveram momentos, durante os ensaios, em que 

acabamos caindo em cenas que não queríamos, justamente porque nos colocavam de novo 

                                                             
44M.O.P.P. - Manuseio Operacional de Produtos Perigosos foi uma pesquisa cênica à cerca das tensões e 
tremores que corpes gordes constroem durante o trabalho cênico. 
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em um lugar cômico, e a comicidade já representava um lugar muito perigoso pra nós. 

Mas quando isso aconteceu, pudemos debater entre pessoas gordas interessadas num 

trabalho gorde que não nos deprecie. Esses encontros cênicos também possibilitaram que 

pudéssemos fazer coisas que, antes, a maioria de nós não acreditava que pudesse ser feito. 

Como ter es corpes levantades e sustentades, ou debruçar todo nosse peso em cima de 

outre corpo. Permitiu também que nossa nudez não simbolizasse algo depreciativo e nem 

erotizado. Tornou nossas diferentes formas, e os diferentes sons que nosses corpes 

produzem pelo espaço em materiais cênicos que não nos estigmatizam. Entendemos que 

o peso tem uma qualidade tão potente quanto a leveza. E essa experiência tem sido muito 

engrandecedora.  
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 “PESO”: O MARCADOR SOCIAL INDESEJÁVEL: A 
INTENSIFICAÇÃO DA MORTE SOCIAL DO CORPO GORDO 

EM TEMPOS DA COVID-19 
 

Karen Slindvain Florindo1 

 

RESUMO 

Este artigo propõe-se a discutir um, dos muitos tipos de corpos que são abandonados intencionalmente à 

morte: as mulheres gordas. A pandemia da Covid-19 elucidou na sociedade brasileira, que o abismo das 

desigualdades é mediado pelos marcadores sociais, que permitem e negam acessos a direitos básicos. A 

partir de um estudo de caso, referente a um leito hospitalar público negado para uma mulher gorda, na 

cidade de São Paulo, analisa-se as agências de controle estruturadas como ferramentas que regulam corpos 

femininos e, como o privilégio epistêmico e “egopolítica” abre precedentes para gordofobia e a sobrevida 

de corpos femininos gordos. É possível concluir que a sociedade ocidental se organiza em torno de um 

“sujeito universal”, enquanto invisibiliza e abandona a morte os corpos que não se adequam ao padrão. 

Palavras-chave: Privilégio Epistêmico, Controle Social, Gordofobia, Marcadores Sociais, Covid-19. 

 

ABSTRACT 
This article proposes to discuss one of the many types of bodies that are intentionally abandoned to death: 

fat women. The Covid-19 pandemic elucidated in Brazilian society that the abyss of inequalities is mediated 

by social markers, which allow and deny access to basic rights. Based on a case study referring to denied 

access in a public hospital to a fat woman in the city of São Paulo,  structured of control agencies are 

analyzed as tools that regulate female bodies and, as to how epistemic privilege and "ego-politics" sets 

precedents for the fatphobia and the "almost life" of fat female bodies. It is possible to conclude that 

Western society is organized around the "universal subject", making invisible bodies that do not fit the 

pattern and abandoning them to death. 

Keywords: Epistemic Privilege, Social Control, Fatphobia, Social Markers, Covid-19. 

 

Introdução 

No começo de 2020 até os dias mais recentes, a comunidade internacional enfrenta 

um novo grande abalo, a pandemia da Covid-19. O cenário brasileiro, que tem avançado 

rapidamente para níveis críticos, contabiliza mais de 9 milhões de casos e 

aproximadamente 221 mil mortes2. O primeiro caso de contaminação notificado foi em 

São Paulo, e a primeira morte por Covid-19 no país, foi na capital paulista. São Paulo é o 

estado que mais concentra número de casos, totalizando 1.746.070 contaminados e 

52.481 mortes3. Nesse momento de fragilidade, fica escancarado que o abismo das 

                                                             
1 Karen Slindvain Florindo é bacharel em Ciências Sociais na FESPSP. (Atualizei essa info, porque 
constava Bruna Puntel Pimenta Diogo) 
2 Dados atualizados e disponibilizados no dia 29 de janeiro de 2021. Disponível em: 
<https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 29 jan 2021. 
3 Dados do Estado de São Paulo atualizados e disponibilizados no dia 29 de janeiro de 2021. Disponível 
em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 29 jan 2021. 
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desigualdades é mediado pelos marcadores sociais, que permitem e negam acessos a 

direitos básicos. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios4 (PNAD), com enfoque na pandemia 

lançada em agosto de 2020, é possível compreender que os prejuízos de saúde, 

trabalhistas e econômicos causados pelo vírus, pesam muito mais sobre mulheres, negros 

e pobres. Os bairros periféricos5, onde nota-se a falta de algum pilar de saneamento 

básico, limitações dos equipamentos de saúde e precariedade nas condições de moradia, 

em âmbito nacional, são os mais afetados pela Covid-19. 68,3% das pessoas que tiveram 

um sintoma ou mais da doença, são pretos ou pardos, enquanto apenas 30,3% são brancos. 

E, dentre 57,8% das pessoas que disseram ter contraído mais de um dos sintomas, eram 

mulheres, ao passo que 42,2% eram homens (IBGE, 2020). 

Além disso, existem outros grupos de risco, que também passam pelos marcadores 

gênero, raça e classe. De acordo com o Ministério da Saúde, em pactuação com 

informações da Organização Mundial da Saúde6 (OMS), as pessoas acima de 60 anos, 

pessoas de qualquer faixa etária que tenham comorbidades como: asma e puérperas, 

cardiopatia, diabetes, doença neurológica ou renal, imunossupressão, obesidade, 

pneumopatia, entre outras, também são mais afetadas pelo coronavírus. 

Foi noticiado na mídia7, no final de junho, um caso bastante emblemático na 

cidade de São Paulo. Uma educadora social, moradora do distrito de Pirituba na Zona 

Oeste da capital, contraiu o novo coronavírus e foi atendida em uma Unidade de Pronto-

Atendimento (UPA) próxima de sua residência. Como precisava ser internada, já que 

apresentava sintoma graves, conseguiu uma vaga no Hospital de Campanha do Anhembi. 

Ao chegar no Hospital, teve o atendimento negado com a informação de que a unidade 

não tinha condições de atender obesos, uma vez que, não dispunham de macas que 

                                                             
4 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Covid-19. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/27947-divulgacao-mensal-
pnadcovid2.html?edicao=28351&t=o-que-e>. Acesso em: 02 ago 2020. 
5 Por que as periferias são mais vulneráveis ao coronavírus. Disponível 
em:<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/18/Por-que-as-periferias-s%C3%A3o-mais-
vulner%C3%A1veis-ao-coronav%C3%ADrus> Acesso em: 02 ago 2020. 
6 Dúvidas sobre a Covid-19 - Grupos de risco. Disponível em: 
<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46764-coronavirus-43-079-casos-e-2-741-mortes> 
Acesso em: 02 ago 2020. 
7 Paciente afirma que teve atendimento negado no Hospital de Campanha do Anhembi 'por causa de 
sobrepeso' - Matéria jornalística do G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2020/06/22/paciente-afirma-que-teve-atendimento-negado-no-hospital-de-campanha-
do-anhembi-por-causa-de-sobrepeso.ghtml>. Acesso em: 02 ago 2020. 
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suportassem pessoas com mais de 90 kg. Com a negativa, a educadora teve que retornar 

a UPA e os sintomas se agravaram, até ser encaminhada às pressas para o Hospital 

Municipal de Pirituba, onde ficou internada por 18 dias e conseguiu se recuperar do vírus. 

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), uma das 

administradoras do Hospital de Campanha, em resposta às notícias se posicionou 

explicitando que existem critérios para entradas, levando em consideração a estrutura 

física do paciente e do perfil de atendimento da unidade. Na unidade do Anhembi, o perfil 

de atendimento é para casos de baixa e média complexidade, a educadora apresentava um 

quadro de saúde grave e com comorbidades, por isso o atendimento negado. 

Obesidade é um fator que, aparentemente, deixa os indivíduos mais suscetíveis a 

pegar o novo vírus, segundo relatórios internacionais sintetizados no “Boletim 

Epidemiológico8” da Secretaria de Vigilância e Saúde, do Ministério da Saúde. Mesmo 

assim, não existe auxílio para que esses corpos possam ser cuidados. De acordo com o 

Código de Ética Médica9, capítulo I - artigo primeiro, “A medicina é uma profissão a 

serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de 

nenhuma natureza”. Contudo, os indicativos históricos apontam que alguns grupos sociais 

estão marginalizados e sofrem ainda mais com fenômenos, tal qual a exacerbada 

propagação da Covid-19. Existe uma discriminação com corpos gordos, nomeada de 

gordofobia, que permite negar esforços para evitar que essas vidas sejam afetadas. 

O caso da educadora que teve o leito de hospital negado, não teve grande comoção 

no debate público, mais um caso explícito de gordofobia negligenciado. Será que em 

tempos de “normalidade”, essa mulher conseguiria ser atendida nos hospitais com 

dignidade? Será que as maiorias das macas só corportam 90 kg? Quantas mulheres no 

Brasil hoje pesam 90 kg? O que simbolicamente representa pesar 90 kg? O Estado se 

preocupa com a saúde de pessoas gordas? Além do acesso à saúde pública, o que mais é 

negado ao corpo gordo? Os desdobramentos da chegada do novo coronavírus elucidaram 

a intensificação da morte social do corpo gordo. 

                                                             
8 Boletim Epidemiológico - Secretaria de Vigilância e Saúde / Ministério da Saúde. Disponível em: 
<https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/12/2020-04-11-BE9-Boletim-do-COE.pdf>. 
Acesso em> 02 ago 2020. 
9 Código de Ética Médica: Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018, modificada pelas 
resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019 / Conselho Federal de Medicina – Brasília: Conselho 
Federal de Medicina, 2019. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf>. 
Acesso em: 02 ago 2020. 
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Para este artigo, nos interessa discutir um, dos muitos tipos de corpos que são 

abandonados intencionalmente, pelo Estado e pela sociedade, à morte: as mulheres 

gordas. A gordofobia, ainda não pautada com a relevância e seriedade necessária, torna a 

existência de corpos dissidentes do padrão ainda mais vulneráveis a violências simbólicas 

e literais em tempos de pandemia. 

Entre “Eu” e o “Outro”: Ensejo sobre controle social, “Mito Da Beleza” e o corpo 

gordo  

A partir generalizações do perspectivismo ameríndio, ressaltando as inúmeras 

diferenças entre as sociedades indígenas do Brasil, há um ponto de semelhança. A 

corporalidade não é vista como experiência “infra-sociológica”, ou seja, pensar o corpo 

como um mero suporte de papéis sociais ou identidades, mas sim como uma ferramenta, 

que articula significações da vida social. “O corpo é uma matriz de símbolos e um objeto 

de pensamento” (SEEGER, DaMATTA & VIVEIROS DE CASTRO, 1979, p. 11). Se 

faz necessário construir pessoas. 

Eduardo Viveiros de Castro, um importante antropólogo brasileiro, explica que o 

corpo não pode ser apenas encarado como matéria fisiológica: 

O que estou chamando de "corpo", portanto, não é sinônimo de fisiologia 

distintiva ou de morfologia fixa; é um conjunto de afecções ou modos de ser 

que constituem um habitus. Entre a subjetividade formal das almas e a 

materialidade substancial dos organismos, há um plano intermediário que é o 

corpo como feixe de afecções e capacidades, e que é a origem das perspectivas. 
A diferença dos corpos, entretanto, só é apreensível de um ponto de vista 

exterior, para outrem, uma vez que, para si mesmo, cada tipo de ser tem a 

mesma forma (a forma genérica do humano): os corpos são o modo pelo qual 

a alteridade é apreendida como tal (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 128). 

Se é no corpo, para os ameríndios, que se enxerga subjetividade e constrói 

afecções sociais, é possível compreender como as estratégias europeias de verificação de 

humanidade do “outro” são assimétricas (VIVEIROS DE CASTRO, 1996). Quando Lévi-

Strauss (1996), narra a tentativa espanhola de decidir se os “outros” possuíam alma, para 

os indígenas interessava saber que tipo de corpo tinham os “outros”:  

O grande diacrítico, o marcador da diferença de perspectiva para os europeus 
é a alma (os índios são homens ou animais?); para os índios, é o corpo (os 

europeus são homens ou espíritos?). Os europeus não duvidavam que os índios 

fossem corpos; os índios, que os europeus tivessem almas (animais e espíritos 

também as têm). O que os índios queriam saber era se o corpo daquelas "almas" 

era capaz das mesmas afecções que os seus — se era um corpo humano ou um 

corpo de espírito, imputrescível e proteiforme. Em suma: o etnocentrismo 

europeu consiste em negar que outros corpos tenham a mesma alma; o 

ameríndio, em duvidar que outras almas tenham o mesmo corpo (VIVEIROS 

DE CASTRO, 1996, p. 128).  
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A filosofia moderna ocidental, estabelecida pela perspectiva cartesiana de “penso, 

logo existo”, fundamenta processos de colonização e domesticação dos corpos, uma 

autoridade baseada na cristandade, epistemologia que não se entende como ponto de vista, 

e sim como dogma, um “marco zero” (CASTRO-GOMEZ, 2003). O mito da 

“egopolítica” do conhecimento, “um “Eu” que assume produzir conhecimento de um não 

lugar” (GROSFOGUEL, 2016, p.30), atribuiu aos homens europeus qualidades “divinas” 

que estabeleceram um privilégio epistemológico sobre os “outros”, estruturando 

instituições e mecanismos, ditos como universalizantes, para tornar a epistemologia em 

prática social, habitus (BOURDIEU, 1998), e assim, perpetuar o privilégio ao longo dos 

anos. 

Foi no biológico, no que é experienciado pelo corpo, que se investiu a sociedade 

capitalista (FOUCAULT, 2017). Em uma análise foucaultiana, o controle social não é 

composto unicamente por ideologias discursivas, tal controle também opera na 

materialidade, ou seja, aprendemos no corpo qual é a estrutura da sociedade, sentimos 

quais são os confrontos permanentes, as presenças, ausências e aplicações da 

“biopolítica”. Incorporamos, coletivamente, uma série de disposições físicas e mentais 

que nos abdica de singularidade e nos coloca em uma sistemática busca pela padronização 

que doméstica. 

O homem ocidental, usufruindo do privilégio epistêmico, tornou-se a si o “sujeito 

universal”, o “padrão”, o “Vitruviano” por da Vinci. Uma histórica exaltação do corpo 

masculino, cisgênero, branco, heterossexual, magro, sem deficiência e de uma alta classe 

social. Esse autodeclarado “sujeito universal”, que é uma “minoria global” (WELSING, 

2004), busca violentamente sua manutenção nos espaços de poder. A ressignificação da 

diversidade em desigualdade, é feita pelos marcadores sociais da diferença. Os 

marcadores se articulam como “capital simbólico” (BOURDIEU, 1998) para a 

negociação de perspectivas sobre a sua própria subjetividade em confronto direto com 

subjetividade dos “outros”, atribuindo valores e juízos de valor a esses marcadores, como 

estigmas sociais – em uma análise Goffmaniana10 (1975) - que privilegiam a existência 

do “sujeito universal”. 

Todos os corpos que possuem marcadores sociais diferentes do que foi posto como 

modelo a ser seguido, sofrem com opressões estruturais, uma vez que os pilares que 

                                                             
10 “O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente depreciativo, as 
o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que 
estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem” (GOFFMAN, 1975, p. 6). 
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estruturam os Estados como conhecemos hoje, fortalecem um único tipo de corpo. Ao 

longo da história, a ideia de superioridade racial dos brancos para negros, ou submissão 

da mulher em relação ao homem, são exemplos dessas opressões estruturais.  

Apesar da luta feminista ter galgado sucessos na busca por igualdade de gênero, a 

representação do corpo feminino é sustentada pela biopolítica, que se estabelece pelo 

controle da sexualidade e reprodução (FOUCAULT, 2015). A base material do 

patriarcado que sustenta a centralidade do “sujeito universal” não foi destruída com os 

sucessos do movimento, pelo contrário, continua corpoficada (FRANÇA & BRAUNER, 

2018). Buscar um respiro de “liberdade”, institui o “mito da beleza”, sendo a beleza um 

sistema monetário (WOLF, 2018), um “capital simbólico” para ascensão que aprisiona 

ainda mais todas as mulheres, aprofundando as diversas desigualdades a partir de outros 

marcadores sociais, além do gênero. 

Naomi Wolf (2018) explica que o mito valorativo atribuído às mulheres, baseado 

em sua aparência física, é um projeto político e econômico de submissão que colabora 

com a ideia de “corpos domesticáveis”. Difundido como uma pauta estética, que se 

caracteriza como um crônico descontentamento com o próprio corpo e padrões de 

comportamento a serem seguidos, o “mito da beleza” não versa sobre mulheres, e sim 

sobre o privilégio epistémico, instituições masculinas e a propagação de um tipo de 

homem no poder. 

O Mercado, as indústrias, a consolidação das grandes empresas, as lojas, o 

marketing e os mais diversos produtos do cotidiano, tudo e todos trabalhando em um 

perfeito panóptico foucaultiano (2013) de vigia constante e punição dos corpos 

dissidentes, sustentados por um Padrão Inatingível de Beleza (CURY, 2005). Inatingível, 

porque existe uma política egoica, um marco zero dogmático que não permite a existência 

de outras perspectivas (GROSFOGEL, 2016). O padrão exige uma abdicação de si e de 

todos os marcadores sociais que impõem descrições de corpos, afecções e realidades, para 

tornar-se o “sujeito universal”. O lucro do auto ódio é um estímulo sistêmico, estrutura 

fundamental, na dominação dos corpos, principalmente dos corpos femininos.  

Alcançar a beleza, baseada na universalidade, tornou-se uma busca pela magreza. 

O mito torna-se pressão estética, que em prol do que é belo formaliza uma cultura de 

cirurgias plásticas e das dietas restritivas. Bem como o desenvolvimento recorrente de 

Transtornos Alimentares (TA): anorexia nervosa, bulimia, ortorexia, vigorexia e etc, em 

mulheres das mais diversas caracterizações. Todos os indivíduos sofrem pressão estética, 

mas recai sobre as mulheres os desdobramentos mais severos. E, sobre as mulheres 
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gordas, recai os desdobramentos severos e a gordofobia. A mulher gorda que não investe 

suas energias em ser magra, vive marginalizada e culpabilizada sistematicamente por 

“fracassar” na busca pelo padrão (SANT'ANNA, 2016). 

Um projeto eugênico: A gordofobia estrutural 

Gordofobia se caracteriza como uma discriminação estrutural que leva à exclusão 

social e, consequentemente, passa a negar acessibilidade às pessoas gordas. A 

estigmatização do corpo gordo é propagada pela cultura e transmitida em muitos 

contextos e ações do dia-a-dia. Esse prejulgamento acontece por meio de desumanização, 

humilhação e inferiorização dos corpos (JIMENEZ-JIMENEZ, 2020). 

A antropóloga, Maria Luiza Jimenez Jimenez (2020), explica que a existência de 

uma pessoa gorda é uma perspectiva contra-hegemônica, passando a ser descrita 

socialmente enquanto fracasso na busca pelo padrão de beleza e saúde – esse tipo ideal 

atrelado ao corpo magro. Desse modo, se fez necessário que as agências de controle 

coloquem novamente essa vida na posição de submissão e domesticação. Foi no trabalho 

e na saúde, somada à beleza, que se estruturou o gerador de exclusão social das pessoas 

gordas. 

Ao longo dos anos é possível analisar que as agências de controle assentam a 

repressão dos corpos e dos comportamentos lidos como inadequados. Da mendicância a 

ociosidade, os corpos que emitissem comportamentos dissidentes passam a enfrentar os 

modelos de encarceramento (FOUCAULT, 2013), não só as instituições prisionais, mas 

todas as tecnologias de tolhimento, como por exemplo, o trabalho. A Revolução Industrial 

institui o “corpo máquina” que deve servir ao “sujeito universal”, as relações complexas 

do capitalismo forjaram uma corporalidade que gira em torno de produtividade, o corpo 

passa a ser compreendido como força de trabalho. O estigma do corpo gordo ocioso que 

não gera lucro, fundamenta a gordofobia e o excluí da lógica trabalhista.  

Contudo, a exclusão do corpo gordo do mercado de trabalho não é entendida como 

suficiente para transformá-lo no “corpo máquina”, exigido pela emergência da disciplina 

capitalista. A percepção social de que as pessoas gordas não se esforçam em seguir o 

padrão persiste e, para normalizá-lo passa ser patologizado. Nos campos da medicina, da 

sociologia médica e da saúde pública há um extenso e controverso debate sobre a 

patologização do corpo gordo. Apesar das múltiplas conclusões, o discurso médico é um 

objeto de normalização (FOUCAULT, 2017) e uma vez que, a obesidade supõe-se como 

um resultado de transformação no modo de vida social, ou seja, uma alteração da norma 
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(POULAIN, 2013), passou a ser tratada como patologia. Rapidamente, durante os anos 

de 1920 e 1930, se proliferou as narrativas do corpo gordo como um corpo doente”:  

Começa-se a fazer uma generalização das doenças em relação à gordura 
corporal. A gordura se torna uma vilã implacável e traz consigo inúmeras 

doenças nocivas desde o câncer, o envenenamento, até a intoxicação. 

Corromperam questões culturais e psicológicas, que se infiltraram nas relações 

das pessoas e acabaram sendo alvo de opiniões divergentes, de referências 

éticas e morais até que conseguiram transformar a gordura de um modo 

extremo “em um mal universal”. O gordo passa a ser uma ameaça estética e 

vital à sociedade se tornando o doente do século XX. A busca em combater a 

gordura torna-se o principal objetivo de vários setores da saúde (médicos, 

nutricionistas, treinadores físicos, etc.) além de pesquisadores, da sociedade e, 
principalmente, das pessoas. O mal da gordura cai no senso comum. 

(NECHAR, 2018, p. 5).  

Foi na tratativa médica de encarar a gordura como uma problemática social, que a 

justificava da exclusão e patologização do corpo gordo tornou-se política pública. O discurso 

eugênico ganhou espaço e validação científica para que os corpos gordos fossem 

constantemente atacados e suscetíveis a desassistência do Estado. A autora Nancy Leys 

Stepan (2005) descreve a eugenia como:  

Em termos práticos, a eugenia encorajou a administração científica e “racional” 
da composição hereditária da espécie humana. Introduziu também novas ideias 

socias e políticas inovadoras potencialmente explosivas – como a seleção social 

deliberada contra indivíduos supostamente “inadequados”. (STEPAN, 2005, p.9). 

Sem nenhum tipo de romantização, existe uma estigmatização tão profunda e 

violenta sobre os corpos gordos, que não há interesse sobre o debate da saúde real dos 

mesmos. Todos os corpos estão passíveis de adoecimento (CANGUILHEM, 2011), vivemos 

adoecendo e nos curando de inúmeras enfermidades. A OMS, em 1948, define “saúde” como 

compromisso por “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 

ausência de afecções e enfermidades”. Então, preocupar-se com a saúde de corpos gordos 

precisa ultrapassar as barreiras físicas, pois não podemos separar corpo e mente. A 

notificação do sobrepeso, identificado pelo Índice de Massa Corporal (IMC), não significa 

necessariamente que esse indivíduo estará sem saúde, ou sem condições de realizar qualquer 

atividade da vida social.  

Não há avanços na estruturação de cuidado e respeito com pessoas gordas. O 

marcador da diferença “peso” se tornou indesejável, porque passa sob um lugar de morte 

social. Não existem políticas de acessibilidade, auxílio ou visibilidade positivada, o que resta 

a essas pessoas é a desumanização, fruto do projeto eugênico e do privilégio epistêmico. Ser 

gordo é experienciar um abandono concreto da vida em sociedade. Quando casamos o 

marcador peso com o marcador social de gênero, é possível observar que para as mulheres 
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há uma necessidade de ser magra, para que dessa forma, consiga experienciar o mínimo de 

humanidade. 

Em meio à pandemia da Covid-19, a obesidade entra para a lista de fatores que deixa 

indivíduos mais suscetíveis ao contágio do vírus. As caracterizações sociais de uma pessoa 

gorda levam à conclusão imediata de saúde debilitada e assim, entram para os grupos de 

risco sem investigações mais rigorosas, uma vez que está posto a condição de vida 

inadequada desse corpo. Entretanto, quando uma mulher, diagnosticada com obesidade, tem 

o atendimento negado em um dos hospitais públicos preparados para cuidar exclusivamente 

de vítimas do coronavírus, por qual motivo não tinha macas que suportassem pessoas com 

mais de 90 kg?  

Surge mais uma problematização: além de identificar e estigmatizar os “grupos de 

risco” existe alguma preocupação em dar assistência para essas pessoas ou vivenciamos 

apenas a “normalidade da eugenia” (STEPAN, 2005)? 

Conclusão 

Vivemos em uma sociedade que incentiva as mulheres a perseguirem a beleza, mais 

do que suas carreiras profissionais ou projetos políticos e sociais, o lugar de prestígio é 

reduzido em alcançar o padrão. “O mito da beleza combateu as novas liberdades das 

mulheres transpondo diretamente para o nosso corpo e nosso rosto os limites sociais 

impostos para a vida da mulher” (WOLF, 2019, p.388). E, por mais que existam tentativas 

de interromper a difusão do mito ou ainda que freá-lo, as mulheres precisam desincorporar 

anos de controle social, para talvez experienciar alguma liberdade concreta. 

A exaltação da magreza fundou um medo sistemático em engordar, que é 

racionalizado e calculado pelas instituições de controle. Tornar-se e manter-se magra passou 

a ser um sentimento necessário para garantir a saúde, afirmada como uma demonstração 

normal e legitima de autopreservação, uma prova social de autoestima (SANT’ANNA, 

2016). O corpo gordo feminino é obrigado a se reinventar na interação consigo mesmo e 

com o mundo (JIMENEZ-JIMENEZ, 2020), porque sua existência é uma afronta ao padrão 

e a tudo que é esperado da feminilidade. 

O novo coronavírus traz à tona inquietações sobre quais são as vidas válidas e quais 

são inadequadas na sociedade brasileira. Quem pode usufruir de um leito hospitalar público 

e quem será deixado a “ver navios”. Podemos esperar responsabilidade de um Estado que 

nega a gravidade da pandemia? E mais importante, em algum momento será possível 

problematizar a “egopolítica” do conhecimento, adotar outras perspectivas frente às 
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desigualdades evidenciadas e propor uma nova sociedade que respeite todos os tipos de 

corpos? 

O marco zero do pensamento cartesiano não nos deixa experienciar outras 

perspectivas. O privilégio epistêmico designa a ideia de “identitarismo”, como ficou 

conhecido do Brasil a “política de identidades” (ALMEIDA, apud. HAIDER, 2019), para 

menosprezar os corpos dissidentes, que tentam sobreviver as agências de controle. Os 

marcadores sociais que traduzem os demonstrativos de alteridade (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1996) e os mecanismos de distinção (BOURDIEU, 1998), são usados como 

tecnologias de identificação da diferença para perpetuar desigualdade. Revivemos 

diariamente o mesmo diálogo da colonização, os indivíduos que possuem “alma” e merecem 

as benesses do Estado, em confronto com os indivíduos que são reduzidos a corpos e 

experimentarão as políticas de morte. 

O corpo gordo feminino se equilibra no fio da vida, refém de uma metáfora cruel que 

vai da morte social ao suicídio. Ou segue socialmente abandonado, morto, por manter-se 

“gordo” ou trilha uma dolorosa caminhada suicida para chegar ao padrão, sabendo que nunca 

estará satisfeito. Sabendo que sua vida ainda é uma “existência oxímora”, de visibilidade 

invisibilizante: todos podem ver o corpo gordo, mas fingem não enxergá-lo. Talvez os corpos 

dissidentes nunca tenham suas existências reconhecidas pelo Estado, e talvez, isso não seja 

a grande solução das mazelas sociais. Em um diagnóstico pessimista, parece não ser possível 

viver plenamente em uma sociedade que espera que todos tenham a “alma” do “sujeito 

universal”, mesmo sabendo que isso é impossível.  
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RESUMO 

O universo gorde é representado na mídia, particularmente na produção cômica disseminada na internet, 
como alvo de desqualificação e ridicularização. Analisamos esse tipo de enquadramento do corpo gordo 

como sendo uma manifestação cultural que é, de modo geral, ofensiva, ressaltando que a mídia contribui 

diretamente com a naturalização da gordofobia, discriminação baseada no peso, no tamanho e no formato 

das pessoas gordas. Compreende-se, portanto, que o fenômeno observado durante a pandemia do novo 

coronavírus é reverberação do estigma social do corpo gordo e dos processos de ridicularização de grupos 

estigmatizados como estratégia de produção cômica. 

Palavras-chave: gordofobia, mídia, produção cômica. 

 

ABSTRACT 
The fat universe is represented in the media, particularly in the comic production disseminated on the internet, 

as a target of disqualification and ridicule. We analyzed this type of framing of the fat body as a cultural 

manifestation that is, in general, offensive, emphasizing that the media directly contributes to the naturalization 
of fatphobia, discrimination based on the weight, size and shape of fat people. It is understood, therefore, that 

the phenomenon observed during the pandemic of the new coronavirus is the reverberation of the social stigma 

of the fat body and the processes of ridicule of stigmatized groups as a strategy of comic production. 

Keywords: fatphobia, media, comic production. 

 

 

Corpo e tensionamentos: entre a supervalorização e a estigmatização 

Vivemos em um contexto de hipervalorização da imagem corporal, onde o corpo 

é interpretado como um “cartão de visitas” que deve atender a uma quantidade limitada 

de características que delimitam o padrão vigente de beleza e de gênero que são 

socialmente aceitos na sociedade ocidental contemporânea. De acordo com Silva (2019, 

p. 16), por essa ser uma “era obcecada com a corporalidade”, todos nós somos 

responsabilizados pela nossa aparência física, pelos nossos sucessos e fracassos pessoais 

e profissionais, e esse imaginário social revela que cabe a nós, individualmente, o 

“autocontrole” para nos afastar do que a sociedade entende como “fora da norma”.  

Engordar, conforme esse imaginário se trata de uma preocupação e um medo, 

motivo de chacota, de reprovação e também de vergonha, particularmente por vivermos 

em uma cultura que valoriza o corpo magro, malhado e jovem (JIMENEZ, 2020) e que, 
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portanto, direciona um olhar particular de crítica ao corpo gordo, especialmente quando 

se trata de um corpo feminino, seja ele infantil, adolescente ou adulto. O “mito da beleza”, 

conforme Wolf (2019), precisou se “sofisticar” com tecnologia e ganhar questões muito 

mais reacionárias sobre os corpos femininos, tornando os encaixes e padrões públicos, 

disseminando, por meio da mídia, milhões de imagens do ideal, quase sempre magro. Ter 

um corpo gordo, nesse sentido, é sinônimo de doença, desleixo e fracasso, tendo em vista 

que o corpo magro é associado à beleza, saúde e sucesso. 

Em tempos de Covid-19, o medo de engordar se intensificou, tanto porque 

engordar é identificado como uma das principais consequências negativas da quarentena 

como também porque a “obesidade” foi considerada fator de risco para a doença na 

primeira semana de abril de 2020. Dentre as repercussões, essa nova informação foi 

veiculada na mídia como um “encontro de pandemias”, visto que a “obesidade” é 

considerada uma doença por algumas instituições e que atinge pessoas no mundo todo. 

“Como se o medo de engordar fosse maior do que o de morrer, e como se engordar fosse 

mais contagioso do que o coronavírus” (SILVA, 2020) porque ser “gordo é a última coisa 

que as pessoas querem” (JIMENEZ, 2020, p. 5). Nota-se que a censura sobre o corpo 

gordo, nessa perspectiva, também se intensificou, porque nós, enquanto cultura, 

“tratamos ‘ser gordo’ como uma coisa inerentemente ruim” (TOVAR, 2018, p. 17). 

A gordofobia, um tipo de discriminação direcionada a corpos gordos e que é 

essencialmente baseada no tamanho, no peso e no formato dos corpos humanos, é inerente 

a essa sociedade que valoriza a magreza e configura um tipo de estigma (GOFFMAN, 

1988) que é naturalizado e reproduzido em todos os espaços sociais, das mais variadas 

formas, seja explícita ou implicitamente, e alimentado pelas mídias (ARRUDA, 2019; 

SILVA, 2020; JIMENEZ, 2020), embora em outros contextos históricos e sociais o corpo 

gordo tenha sido valorizado e digno de apreciação. 

Goffman (1988) estabelece uma discussão a respeito das definições que envolvem 

a categoria “estigma”, revelando que a esta categoria se juntaram muitos sentidos, 

ampliando sua significação original. O autor afirma que este termo passa a ter uma relação 

particular com os atributos e com os estereótipos. Em relação aos atributos, Goffman 

(1988, p. 15) diz que estigma será “usado em referência a um atributo profundamente 

depreciativo”. A pessoa estigmatizada, em geral, será alguém que se sobressai aos 

considerados “normais” por ter algum atributo evidente, uma marca, como é o caso da 

pessoa gorda. Existe uma série de estereótipos, isto é, ideias pré-concebidas que se 

baseiam no senso comum, que são acionadas quando se trata de uma pessoa gorda. Esses 
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estereótipos funcionam como uma forma de construir uma história única sobre essas 

pessoas, em geral, uma história que as depreciam, marginalizam e silenciam. 

Arruda (2019) chama atenção para a íntima relação entre gordofobia e a mídia, e 

afirma que esse tipo de preconceito nem sempre se manifesta de forma óbvia, habitando 

mais as entrelinhas, se expressando de forma implícita, contribuindo para uma 

desqualificação da pessoa gorda, mais ainda do corpo gordo feminino por ser “mais 

afetado que o corpo masculino nesse processo” (ARRUDA, 2019, p. 12), por serem 

afetadas de formas particulares por pressões estéticas e por uma ideia de feminilidade 

pautada no processo de construção histórica do que é ser mulher. Por causa da forma 

como as pessoas gordas são retratadas na cultura, de acordo com Tovar (2018, p. 17), “as 

pessoas aprendem a temer a gordura”. Esse tipo de preconceito, de acordo com Jimenez 

(2020, p. 3), “leva à exclusão social e nega acessibilidade às pessoas gordas”, tendo em 

vista que é “estrutural e cultural, transmitido em muitos e diversos espaços e contextos 

sociais na sociedade contemporânea”. 

Na internet essa discriminação aparece, em geral, de forma explícita, “com a 

facilidade proporcionada pelos computadores pessoais e smartphones cada vez mais 

recheados de aplicativos com as mais variadas funções” (SILVA, 2020), mas já era 

recorrente na imprensa, desde o seu surgimento no século XX, que a gordura é um atributo 

corporal que desperta a curiosidade das pessoas, que suscita o riso e também a repulsa, 

que demonstra descuido com a saúde e com a aparência, que remete à gula e outras tantas 

associações pejorativas (SANT’ANNA, 2016), especialmente na “imprensa 

humorística”. 

Na imprensa nacional, vários obesos apareciam como fenômenos 

a ser curiosamente vistos em espetáculos circenses e feiras 

populares. A tendência é antiga e incorpora-se à tradição das 

bizarrices anatômicas sujeitas ao entretenimento alheio, distantes 

do sentimento de compaixão. (SANT’ANNA, 2016, p. 23). 

 

A partir do que apresenta a autora, percebe-se que a figura da pessoa gorda 

despertava sentimentos e atitudes ambíguas, sendo exposta como entretenimento para os 

sujeitos com corpos “normais”. Ainda de acordo com Sant’anna (2016, p. 21), nas 

“primeiras décadas do século passado, quem soubesse conservar bastante banha no 

próprio corpo era motivo de piada e poema, mais do que de tratamento médico”, quando 

se tratava deste setor da imprensa nacional.  
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Conceitos disseminados e o ‘encaixar’ 

A internet, mais especificamente as redes sociais, é responsável por disseminar 

conceitos, quase sempre sem qualquer profundidade ou referência. Ao fazer login em sites 

ou redes sociais, todos são expostos à visualização de imagens, vídeos, fotomontagens e 

toda sorte de recursos que criam identidade com conteúdo humorístico e que, em 

consequência, estão dotados de potencial para fazer rir, achar graça e compartilhá-los 

(LISENBERG apud PRIMO, 2013). 

Historicamente, o humor é utilizado como estratégia de contestação, mas também 

de reprodução de falas que expressam preconceitos e opressões estruturalmente 

enraizados socialmente. Sant’anna (2016) afirma que era muito comum, no século XX, a 

representação de um corpo gordo em comparação com um corpo magro na imprensa 

nacional encarnada pela dupla O Gordo e o Magro, a qual representava “a diversidade de 

contraposições existentes nas sociedades” (SANT’ANNA, 2016, p. 57), mas também 

simbolizava dois extremos “que serviram para revelar problemas políticos, facilitar a 

crítica a algum personagem conhecido ou simplesmente ilustrar uma situação merecedora 

de observação”. Ainda de acordo com a autora, o sucesso dessa dupla “alcançou uma 

época áurea graças ao cinema, com os atores Stan Laurel e Oliver Hardy. Eles formaram 

a dupla cômica conhecida no Brasil pelo título ‘O gordo e o magro’” (SANT’ANNA, 

2016, p. 54). De certa forma, ainda podemos observar a manutenção dessa representação 

nas redes sociais, com os memes que apresentam o antes e o depois de corpos magros no 

decorrer da pandemia. 

Para Barbosa (2013), a partir da internet e, sobretudo, das redes sociais, ocorre a 

apropriação de determinados conteúdos e informações e essas passam a ser inseridas em 

novos contextos: de chacota, daquilo que é risível, do fazer e achar graça e, assim, do riso 

coletivo na web. Como o signo gordo já se disseminou como algo, no mínimo, engraçado, 

é comum associar a palavra ‘gordo’ ao significado ‘feio’, ao menos. Indo um pouco além, 

é possível encontrar rapidamente a associação com ‘relaxado’, ‘doente’, e ‘desajeitado’. 

Embora cada corpo seja singular e pertencente a um indivíduo, o conceito coletivo 

impacta no simbolismo de cada corpo, causando modificações culturais e sociais tanto no 

universo particular de cada um, quanto na construção das relações entre os atores-

cidadãos. 

Falar de corpo implica corriqueiramente em falar de beleza, e consequentemente, 

falar de padrões. Umberto Eco (2010) afirma que belo e bom sempre estiveram 

correlacionados, ou seja, aquilo que é considerado belo ganha reconhecimento positivo 
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na sociedade. Entretanto, padrões pessoais são discutíveis e flexíveis, enquanto padrões 

sociais são rígidos, carregados de prismas permeados por relações político-econômicas. 

Sempre há poder nas relações. Quem investe, institucionaliza.  

Atualmente vivemos uma ditadura da magreza sustentada simbolicamente por 

apologia à saúde, porém bancada por grandes indústrias de medicamentos, de cirurgias 

bariátricas, plásticas e corretivas. Sem falar da indústria da moda, que dita padrões como 

ninguém, investindo bilhões todos os anos para convencer a todos de necessidades 

utópicas e de encaixes distantes da realidade comum. 

O poder de regular o corpo avançou junto com a biotecnologia, reproduzindo 

padrões utópicos, valores inimagináveis inspirados em modelos da mídia, assim, o corpo 

adquire na contemporaneidade um status inédito. É no século XX que se instala e se 

aprofunda a questão da carne, do corpo animado, e com as dinâmicas que foram 

inauguradas com as redes sociais digitais, há uma intensificação de produções coletivas 

que dirigem seu foco para os corpos e suas aparências. 

Nesta dinâmica de disputa discursiva, ativistas gordes, aliades ao campo dos “Fat 

Studies”, contestam o discurso hegemônico da magreza como sendo sinônimo de beleza 

e saúde. Consideramos como um dos “efeitos” da luta de ativistas gordes o 

posicionamento de figuras com grande influência, como o empresário e youtuber Felipe 

Neto, afirmando que não faria mais piadas sobre esses corpos, após compreender o 

impacto que tais discursos têm na vida de quem está fora dos padrões de corpo 

hegemônicos e destituído dos seus privilégios de acesso e visibilidade.  

De repente “grupo de risco” 

No início de abril de 2020, pessoas gordas entraram para o grupo de risco para a 

Covid-19, ao lado de outras comorbidades já estabelecidas no início da pandemia; e esse 

discurso tem sido reforçado por boa parte da classe médica e demais profissionais de 

saúde. Coube ao ativismo - novamente - propor uma reflexão sobre as razões que levaram 

o ser gordo a tornar-se um risco automático somente quatro meses após o primeiro surto 

da pandemia, chamando atenção para um dos principais aspectos da gordofobia, que é a 

utilização da obesidade e a estigmatização do corpo gordo como instrumentos 

patologizantes e culpabilizantes.  

Todo mundo já deve ter recebido, até compartilhado algum meme ou imagem que 

remete a engordar durante a quarentena. Pode parecer engraçado, divertido, e até uma 

forma de descontração durante o isolamento. Porém, para quem tem um corpo gordo e 
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sabe o quanto corpos podem ser associados a desleixo, doença e até desonestidade 

biológica, reforçar essa cultura é só mais uma maneira de violência simbólica, de opressão 

sobre as diferenças corporais, de tornar o corpo gordo público e de embasar os 

enquadramentos biológicos com interesses econômicos subentendidos. 

Além disso, após a inclusão da “obesidade” como fator de risco da Covid-19, uma 

enxurrada de vídeos e profissionais da saúde discorrendo em rede nacional superestimou 

o que já estava difícil na sociedade atual: ser gorde. É mais um fator de fracasso para 

pessoas gordas lidarem, de reforçar a pressão estética, os casos de depressão e as atitudes 

gordofóbicas, discriminatórias nos serviços de saúde. 

É importante ressaltar que o ativismo gorde rejeita o termo “obesidade” porque 

ele patologiza o corpo gorde simplesmente por ser gorde, independente da sua condição 

metabólica. É um estigma (GOFFMAN, 1988) já estabelecido na sociedade moderna 

capitalista que vincula o corpo maior a doenças pré-existentes, esquecendo que síndromes 

metabólicas estão igualmente presentes em pessoas magras ou de Índice de Massa 

Corporal (IMC) considerado normal.  

Assim como décadas atrás o IMC foi alterado para favorecer a indústria de 

medicamentos, agora ele entra como instrumento velado de denúncia da incapacidade do 

serviço público e privado de saúde em atender pessoas maiores, não só as gordas. Trata-

se de um aspecto bastante relevante acerca da acessibilidade em postos de saúde, clínicas, 

hospitais, ambulâncias: não estamos preparados para receber pacientes gordes, o que 

denota mais ainda a falta de preocupação com a saúde dessa população, usada como 

argumento para encobrir o controle desses corpos.  

Então, em pleno século XXI, o instrumento de opressão capital determina que é 

muito mais fácil incluir a pessoa gorda como fator de risco do que escancarar a 

incompetência dos grupos responsáveis pelas licitações da saúde pública e da exploração 

da saúde privada em atender a diversidade corporal existente. Não há leitos, macas, 

cadeiras de rodas, equipamentos para aferir pressão e tantos outros vitais que atendam 

corpos maiores na maioria dos serviços de saúde. Assim como há poucos ônibus com 

catracas e assentos adaptados para pessoas gordas, muito pouco foi feito a esse respeito 

também nos postos e hospitais, mesmo que a população esteja maior e mais pesada há 

décadas, independente do impacto da indústria dos fast foods. E uma pandemia coloca 

essa condição de inacessibilidade em xeque. Porém, ninguém morre por ficar entalado 

numa catraca. Só passa vergonha: e isso a pessoa gorda está calejada em lidar, já que, de 
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acordo com Tovar (2018, p. 21), as pessoas gordas estão habituadas a servirem de “bodes 

expiatórios para ansiedades em relação aos excessos, imoralidade e uma relação de 

impulso contido com o desejo de consumo”. 

Cada vez fica mais evidente que gordofobia é uma questão 

estrutural, uma parte da nossa cultura que passa despercebida 

pelas pessoas não gordas, pelos movimentos sociais, pelos 

feminismos e pelas políticas públicas. A gordofobia, conforme 

muitas ativistas e pesquisadoras gordas vem reforçando em suas 

falas, postagens em redes sociais e pesquisas, muito antes de 

termos nossas vidas confinadas em decorrência do coronavírus, é 

estrutural e é alimentada pelas mídias (SILVA, 2020). 

 

Vale ressaltar que as concepções que correspondem à visão hegemônica e 

socialmente aceita sobre o corpo gordo geram, como desdobramento, “uma série de 

questões emocionais e psicológicas na pessoa gorda, tais como depressão e ansiedade 

que, por sua vez, desencadeiam outro conjunto de problemas de saúde, como transtornos 

alimentares e comportamentos suicidas” (SILVA, 2020), criando uma sensação de 

inadequação que reverbera na vida da pessoa gorda de diversas maneiras, tendo em vista 

que “uma insistência global e assídua no emagrecimento provoca transformações que vão 

muito além dos pesos e volumes corporais” (SANT’ANNA, 2016, p. 123). 

Pode-se considerar uma conquista a recente publicação de uma diretriz 

internacional publicada pelo Canadian Medical Association Journal (WHARTON et al., 

2020) que propõe uma nova forma de definir a obesidade, baseando-se nos prejuízos à 

saúde decorrentes do excesso de peso e não exclusivamente no IMC, considerando a 

necessidade de um tratamento interdisciplinar que responde à complexidade desta 

condição. A diretriz propõe, ainda, uma melhor compreensão da etiologia, promoção e 

apoio centrados no paciente, contribuindo para uma redução do estigma do peso e seus 

impactos (WHARTON et al., 2020). Portanto, pode-se argumentar com base em 

evidências científicas que nem todo corpo gordo é obeso, logo, doente. 

Se o corpo é uma construção social e cultural e, portanto, cada corpo tem uma 

história, por que seria diferente com corpos gordes? A estereotipização objetiva a 

padronização desse corpo enquanto doente, feio e inadequado, ao mesmo tempo em que 

contribui com a percepção de que a gordofobia atravessa as histórias de vida de pessoas 

gordas, e a depender do seu peso e de seu tamanho, esse tipo de discriminação será maior 

ou menor, mas estará sempre presente com mais ou menor intensidade também a 

depender do gênero, da raça, da etnia, da classe social e da faixa etária. 
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Tovar (2018, p. 29) sugere que a alternativa que temos, diante de um contexto 

gordofóbico como este que apresentamos brevemente, é: “Parar de ter pavor de ser gorda. 

Parar de marginalizar pessoas gordas. Reconhecer que nenhum corpo é superior ou 

inferior ao outro”, ou seja, compreender e aceitar, de uma vez por todas, que existe uma 

diversidade de corpos e que nenhum destes deveria ser considerado melhor ou pior do 

que o outro, muito menos ser motivo de riso ou de permanente exposição a riscos os mais 

variados. 
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RESUMO 

Enquanto a pandemia de COVID-19 evidencia o pensamento gordofóbico da sociedade, pesquisadoras 

articuladas do Grupo de Estudos Transdisciplinares do Corpo Gordo no Brasil unem forças e colocam no 

ar a Pesquisa Gorda, programa de entrevistas com quem pesquisa o corpo gordo de forma contra 

hegemônica dentro e fora da academia. Possibilitado justamente pelo fato de termos que ficar em casa como 

forma de conter a contaminação pela doença, e utilizando as Tecnologias de Informação e Comunicação 

para gravar, editar e publicar os episódios, o programa vai ao ar quinzenalmente no YouTube, com mídia 

cruzada no Instagram e em podcast. Criada por duas mulheres gordas, doutoras que falam em suas 

investigações sobre gordofobia, a Pesquisa Gorda é uma forma de dar visibilidade a essa pauta, bem como 

de fortalecer a rede que a origina. Usa-se o método da autoetnografia, tanto para o programa quanto para 

escrever este trabalho, sendo ambos uma resposta a esse sistema que insiste em patologizar e diminuir 
nossos corpos. Inferimos que o projeto aqui apresentado traz para o ativismo gorde no Brasil uma nova 

epistemologia na construção de saberes sobre o corpo gordo, além de contribuir com a construção 

intelectual da militância. 

Palavras-chave:Pesquisa Gorda; Ativismo Gorde; Autoetnografia; Epistemologia Gorda. 

 

ABSTRACT 

Mientras que la pandemia COVID-19 resalta el pensamiento gordofóbico de la sociedad, investigadoras 

articuladas al Grupo de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo Gordo en Brasil unen fuerzas y colocan al 

aire la Pesquisa Gorda, un programa de entrevistas conqu ién investiga el cuerpo gordo de forma 

contrahegemónica dentro y fuera de las universidades. Siendo posible precisamente por el hecho de que 

tenemos que quedarnos en casa como una forma de contener la contaminación por la enfermedad, y 

utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para grabar, editar y publicar los episódios, 

el programa se transmite cada dos semanas por la plataforma YouTube, con medios cruzados, en Instagram 

y podcast. Creado por dos mujeres gordas, Doctoras que hablan en sus investigaciones sobre lagordofobia, 

la Pesquisa Gorda es una forma de dar visibilidad a esta agenda, así como de fortalecer lared que la origina. 

Se utiliza el método de autoetnografía, tanto para el programa como para escribir este trabajo, los cuales 

son una respuesta a este sistema que insiste en patologizar y reducir nuestros cuerpos. Inferimos que el 

proyecto presentado aquí trae al activismo gorde en Brasil una nueva epistemología en la construcción del 

conocimiento sobre el cuerpo gordo, en la teoria y en la práctica militante.  

Keywords: Pesquisa Gorda; Activismo Gorde; Autoetnografía; Epistemología Gorda 

 

Introdução 

A produção do conhecimento científico institucionalizado no Brasil sempre 

sobreviveu a duras penas, e esse capengar se intensificou nos últimos anos. Com reduções 
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sistemáticas nos investimentos em produção de Ciência e Tecnologia, os cortes entre 2010 

e 2018 chegaram a cerca de 90%. (OLIVEIRA, 2018). Tais cortes interferiram desde a 

infraestrutura física das universidades ao financiamento de novas pesquisas em 

programas de acesso, políticas afirmativas, bolsas de investigação, intercâmbios, entre 

outros. Trata-se de um sistema que, além de tudo, privilegia determinadas áreas do 

conhecimento em detrimento de outras. Dias antes de deixar o cargo de Ministro da 

Educação em junho de 2020, entre tantas outras polêmicas, Abraham Weintraub 

verbalizou: “Eu não quero mais sociólogo, antropólogo, não quero mais filósofo com o 

meu dinheiro.” (REZENDE, 2020). 

Para uma filósofa e uma jornalista, jovens doutoras em Ciências Humanas e em 

Ciências Sociais Aplicadas que somos, é um cenário de angústia e de incerteza, 

intensificado por outros marcadores que interseccionam nossas existências: somos 

mulheres em uma sociedade patriarcal e machista (BUTLER, 2003; GREER, 1999) e 

somos gordas em uma sociedade gordofóbica. (ARRUDA, 2019; JIMENEZ-JIMENEZ, 

2020). 

Não bastasse o que já não parece pouco, foi em março de 2020 que vimos nossas 

realidades mudarem de forma repentina e radical a partir da pandemia de COVID-19. 

Com a doença espalhada pelo mundo, ficamos isoladas em nossas casas como forma de 

prevenção. Fisicamente distantes umas das outras, tivemos não só que adaptar nossos 

processos domésticos, profissionais, criativos e ativistas, como também lidar com a 

intensificação do preconceito que nos atinge: da patologização do corpo gordo ao medo 

que as pessoas passaram a demonstrar de, por ficarem em casa e se movimentarem menos, 

engordarem, reforçando os estereótipos da pessoa gorda como doente ou como alguém 

que não se exercita ou não se alimenta adequadamente, estigma esse estudado e 

denunciado pela Pesquisa Gorda, dentro e fora da academia. (SILVA, 2020; BALBINO, 

2020, JIMENEZ-JIMENEZ; MUJICA, 2020) 

Durante a quarentena também se intensificaram os ataques aos perfis que tratam 

da despatologização, do empoderamento e da desconstrução do preconceito contra os 

corpos gordos. Ora com denúncias de usuários que marcam os conteúdos postados como 

inadequados ou até mesmo tentam invadir as contas para apaga-las das plataformas, ora 

pelas próprias plataformas que bloqueiam os perfis a partir de seus algoritmos, vários 

foram os relatos obtidos nesse período, como dos perfis Vai Ter Gorda, Lute Como 

Uma Gorda e Nutricionista Gordo, no Instagram. 
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Do desespero inicial à busca por uma saída que não só ocupasse nossos tempos 

em casa, mas que também desse conta de corresponder à angústia gerada por um sistema 

que insiste em silenciar e invisibilizar os corpos gordos femininos nos contextos de 

pesquisa e de mídia apontados em nossos trabalhos de origem no doutorado, passamos a 

nos articular para a criação da Pesquisa Gorda, hoje consolidada no YouTube como um 

programa de entrevista quinzenal com quem pesquisa o corpo gordo no Brasil e na 

América Latina de forma contra hegemônica. Atualmente com seis episódios no ar, a 

Pesquisa Gorda também está disponível em áudio no formato podcast e traz conteúdo 

complementar em um perfil no Instagram. Articula-se assim a rede de pesquisadoras e 

pesquisadores do corpo gordo com o público, numa construção constante de um saber 

gordo (BELCHIOR, 2020) que é questionador, militante, ativista e “gordocentrado”. 

(JIMENEZ-JIMENEZ, 2020c). Ou seja, feito por pessoas gordas a partir de suas próprias 

vivências e das vivências de outras pessoas gordas, contemplando seus infinitos temas. 

(BALBINO, 2020). 

Assim, entendendo a potência e a importância desse trabalho de vanguarda, tanto 

na temática quanto no formato e na abordagem, apresentamos este artigo como uma forma 

articulada do registro e da sistematização da construção desse conhecimento, 

apresentando os percursos teóricos e metodológicos aplicados, bem como descobertos, 

no desenvolvimento da Pesquisa Gorda. A partir de uma epistemologia compreensiva 

(KUNCH; MENEZES; PASSOS, 2017) e comunicacionalmente ecológica (ROMANO, 

2004). O objetivo é contar a partir de nossas impressões, pesquisas e afetos, o que é e o 

que tem sido na prática fazer um programa que propõe divulgar a Pesquisa Gorda através 

de narrativas das próprias pesquisadoras, suas descobertas e a construção de novos 

saberes sobre nossos corpos. 

 

1. Pesquisa Gorda: autoetnografia de resistência 

 

Pesquisar o corpo gordo a partir das próprias vivências, dentro de uma proposta 

que parte da própria experiência em ser gorda vivendo numa “sociedade lipofóbica” que 

apregoa a magreza como objetivo de vida (JIMENEZ-JIMENEZ, 2020) é um grande 

desafio. Tal sociedade, como explica Claude Fischler (1995, p. 15), é regida pela 

“lipofobia”, instituição que está diretamente ligada a uma “obsessão pela magreza, sua 

rejeição quase maníaca pela obesidade.” 
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Segundo Fischler (1995, p. 69), “(...) há um século nos países ocidentais 

desenvolvidos os gordos eram amados; hoje, nos mesmos países, amam-se os magros.” 

Desse modo, o motivo para estudar o corpo e suas socializações e transformações, as 

respectivas problemáticas acerca de sua aparência, os modos de perceber e reproduzir o 

embelezamento são apresentados de inúmeras maneiras. 

Nossos corpos passam por humilhações, exclusões, resistências, traumas em 

primeira pessoa, falar sobre essas dores e resistências é político, já que coloca em 

visibilidade as subjetividades, de alguma forma associadas a grupos minoritários, neste 

caso, mulheres gordas. Logo, 

 

[...] ao tentar resgatar nos discursos de matizes autobiográficas a construção de 

subjetividades marginais (distintas do sujeito hegemônico branco, masculino e 

europeu, que se sobrepôs ao próprio conceito de sujeito), teóricos e críticos 

literários evitariam as antigas estratégias de leitura que, afinal, construíram a 

noção de Sujeito unívoco e estável que ora pretendem desconstruir. 

(VERSIANI, 2002, p. 58). 

 

A Pesquisa Gorda como proposta de investigação, na busca em entender seu 

corpo e de outras mulheres gordas no mundo, bem como nosso programa no YouTube e 

podcast, têm o objetivo de divulgar essas experiências, e traz consigo uma proposta 

metodológica na qual a subjetividade passa a ser compreendida como construção 

dialógica em processos interpessoais que ocorreram em contextos multiculturais. 

Colocar-se como uma das “sujeitas da pesquisa” (ARRUDA, 2019), com seus equívocos, 

acertos e afetos, pode potencializar outras vozes, uma vez que “[...] através da memória e 

das condições históricas em que se deu o processo de subjetivação, as vozes de outros 

selves. A auto referência fragmentária e dialógica permite que outras vozes culturais 

perpassem sua escrita.” (VERSIANI, 2002, p. 61). 

Assim, a autoetnografia é nosso ponto de partida, a base da proposta aqui 

apresentada, tanto do programa Pesquisa Gorda, como de nossas pesquisas de doutorado 

e da proposta nesse artigo. Partimos de nossas experiências pessoais e interpessoais de 

sentimentos, alterando as vozes, as narrativas, mas preocupadas com nossas vivências 

pessoais e culturais, produzir um texto acessível e pessoal, que está obstinado em chegar 

ao maior número de leitores e espectadores possíveis. 

 

Quando os investigadores escrevem autoetnografias, buscam produzir 

descrições densas, estéticas e evocativas de experiências pessoais e 

interpessoais. Isso é possível primeiramente distinguindo os padrões da 

experiência cultural evidenciada nas notas de campo, entrevistas ou artefatos, 

e depois, descrevendo referidos padrões usando etapas de narração (por 



Revista Mais que Amélias | Dossiê Especial sobre Gordofobia 

ISSN: 2358-758X  |   Número 8   |  Ano 2021   |   página 54 

exemplo, o caráter e desenvolvimento da trama), mostrando e contando, 

alterando as vozes narrativas. Dessa maneira, o autoetnógrafo não só trata de 

fazer significativas e comprometidas as experiências pessoais e culturais, como 

também produz textos acessíveis com o fim de ter um público mais amplo e 

diverso; o que o relatório de pesquisa tradicional geralmente desatende; uma 

ação que torne possível uma mudança social e pessoal com um maior número 

de pessoas. (BOCHNER, 1997; ELLIS, 1995; GOODALL, 2006; HOOKS, 

1994 apud CALVA, 2019, p. 23-24).  

 

O processo de escrita e de análise deste texto está focado em um exercício 

constante de autorreflexão, esclarecendo, sempre que possível, a nossa própria posição 

em relação à discussão sobre os corpos gordos. Como mulheres gordas que pesquisam a 

gordofobia, que narram e também provocam essa reflexão sobre a importância da 

Pesquisa Gorda em primeira pessoa. Cabe ressaltar que também somo gordas desde que 

nascemos e ativistas, desde que entendemos que o corpo gordo é excluído socialmente, e 

esse estigma baseia-se numa concepção cultural do corpo ideal feminino. Essa realidade 

deve estar em pauta na discussão juntamente com os métodos e pressupostos que 

aparecerão nesse texto. 

Dessa forma, queremos dar ênfase à experiência pessoal e, principalmente, à 

explicitação da intersubjetividade estabelecida entre pesquisadoras e pesquisadas, como 

pressuposto básico na construção da própria análise. É importante frisar nossa relação 

com outras pesquisadoras do corpo gordo, mulheres que ouvimos e com quem trocamos 

afetos e ideias por redes, presencialmente e no fazer do programa. 

Essa experiência é única, porque a autoetnografia proporciona, nesse 

entrelaçamento com as entrevistadas e ouvintes, estar presente a todo momento e nos 

relacionar honestamente através de nossas experiências, subjetividades e nossas pesquisas 

com o universo das envolvidas. A identificação é grande e as relações de afetos vão se 

construindo na ação de fazer a pesquisa, o programa, a resistência. 

 

Os autoetnógrafos freqüentemente mantêm laços interpessoais valiosos com 

seus participantes, ocasionando uma relação ética mais complicada. 

Frequentemente os entrevistados são ou se convertem em amigos através do 

processo de pesquisa. Normalmente não os consideramos “sujeitos” 

impessoais a serem explorados com fontes de informação. Em consequência, 

as questões éticas ligadas às relações se convertem em uma parte importante 

do processo da investigação e do produto. (TILLMANN-HEALY, 2001, 2003; 

TILLMANN, 2009; KIEGELMANN, 2010 apud CALVA, 2019, p. 29). 

 

As histórias são parecidas e se entrelaçam, entre os sofrimentos e o estigma da 

gordofobia vividos em primeira pessoa, mas também sobre as resistências a partir das 
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pesquisas e da construção de um empoderamento na sobrevivência e busca de conhecer, 

construir saídas para experimentar uma vida mais digna, alegre e sem tanta exclusão. 

Quando duas mulheres gordas se encontram e falam de suas dores é libertador, 

porque não existe mais isolamento e culpabilidade, mas quando muitas mulheres gordas 

se encontram, esse encontro é potencializador, porque começa uma grande revolução 

dentro de cada uma, na busca por um mundo menos gordofóbico e na libertação do 

próprio estigma dentro de si. Isso porque entender como funciona o estigma da 

gordofobia, que é estrutural e institucionalizado, como atravessa nossos corpos, nossas 

famílias, nossa vida é uma maneira de se libertar da culpa do estigmatizador que recai 

sobre o estigmatizado, e se libertar desse peso é libertador. (JIMENEZ-JIMENEZ, 2020). 

Suely Rolnik (2016), investigadora da relação entre subjetividade, política e 

cultura, sugere uma proposta de resistência através da micropolítica, noções que auxiliam 

a compreensão do local e importância no ativismo e pesquisa nessa história toda. Ela 

explica: 

 

Abandonar este modo de subjetivação passa por um “devir revolucionário”, 

como dizia Deleuze. Tal devir é impulsionado pelas irrupções de afetos que 

nos chegam pelo saber-do-corpo e que nos forçam a reinventar a realidade – o 
que não tem nada a ver com “A” Revolução, com R maiúsculo, total e absoluta. 

A ideia de “Revolução” pertence a essa mesma lógica do inconsciente colonial-

capitalístico, em sua versão de esquerda: com o bloqueio da experiência fora-

do-sujeito, o mal-estar da desestabilização leva a subjetividade de esquerda a 

imaginar defensivamente um outro mundo, que substituirá o existente como 

um só bloco, mediante a tomada do poder do Estado. Um mundo idealizado e 

com eternidade garantida, porque nele estaríamos protegidos contra as 

turbulências inevitáveis da vida, que nos tiram da zona de conforto e nos 

exigem um trabalho constante de transformação, como condição para a própria 

preservação da vida. (ROLNIK, 2016). 

 

É disso que estamos falando: estamos em constante transformação na vida e na 

pesquisa. Nosso foco, como aponta Rolnik (2016), é abandonar a subjetividade 

capitalística, para transcender o saber-do-corpo e impulsionar, através dos afetos, a 

reinvenção da realidade. 

A proposta da autoetnografia, no que diz respeito à transformação e à ideia de 

micropolítica de Suely Rolnik (2016), começa não só a fazer sentido, mas a acontecer, 

como nos explica Lazzarato (2006) sobre o conceito de acontecimento:  

 

O mundo possível existe, mas não existe mais fora daquilo que o exprime: os 
slogans, as imagens capturadas por dezenas de câmeras, as palavras que fazem 

circular aquilo que "acaba de acontecer" nos jornais, na internet, nos laptops, 

como um contágio de vírus por todo o planeta. O acontecimento se expressa 

nas almas no sentido em que produz uma mudança de sensibilidade 



Revista Mais que Amélias | Dossiê Especial sobre Gordofobia 

ISSN: 2358-758X  |   Número 8   |  Ano 2021   |   página 56 

(transformação incorporal) que cria uma nova avaliação: a distribuição dos 

desejos mudou. Vemos agora tudo aquilo que nosso presente tem de 

intolerável, ao mesmo tempo em que vislumbramos novas possibilidades de 

vida.  (LAZZARATO, 2006, p. 22).  

 

Dessa forma, nossa maneira de estar, ver e viver no mundo começou a se 

transformar quando entramos profundamente no que significava fazer ativismo gordo, 

estar dentro dele e das diversas questões que faziam parte dessa discussão e de outras que 

ainda estão sendo elaboradas; sendo então a partir da autoetnografia que existe a 

possibilidade de uma transição entre a própria investigação e de nós mesmas, como 

sujeito que conta, sente e se emociona em estar dentro e no ato da observação e escuta. 

(JIMENEZ-JIMENEZ, 2020a). 

Foi com esse intuito que tivemos a ideia de perguntar, via formulário Google, para 

mulheres que pesquisam o corpo gordo organizadas em um grupo de WhatsApp, sobre a 

importância desse trabalho. O questionário com quatro perguntas abertas recebeu 

respostas entre 5 e 12 de junho de 2020. As pessoas entrevistadas são pesquisadoras do 

corpo gordo nas mais diversas áreas e participam ativamente das discussões propostas no 

programa Pesquisa Gorda. Todos os nomes apresentados a seguir são fictícios, para 

preservar suas identidades. No formulário criado não era obrigatória a identificação. 

As respostas vieram ao encontro de nossa proposta: “Para mim a importância da 

Pesquisa Gorda é imensa, pois as pessoas gordas sentem culpa por serem como são e 

não reagem à estigmatização. Quanto mais dermos voz - e voz científica - a esse número 

gigantesco de pessoas, podemos contribuir muito com suas vidas”. (JOANA, 2020). Ou 

ainda, 

A importância da Pesquisa Gorda se mostra na urgência que nós, pessoas 

gordas, temos para transformar nossa realidade. É incabível que nossos 
corpos sejam invisibilizados, patologizados, humilhados e ridicularizados por 

estruturas de controle que nos afastam do convívio social e estigmatizam 

nossos corpos. A Pesquisa Gorda importa por fortalecer a resistência entre 

pessoas gordas e dar início a um processo de transformação, que parece ser 

lento, mas que não vai ser estancado. (SANDRA, 2020) 

 

Sentir na própria carne, como mulher gorda, as dores de outras mulheres 

éinexplicável, em especial no que diz respeito ao sentimento de pertencimento, que acaba 

nos levando ao ativismo em primeira pessoa dentro da pesquisa, e vice-versa. Esse 

caminhar modifica totalmente nossa maneira de ver e estar no mundo e, como essas 

mulheres que responderam o formulário também se relacionam com a Pesquisa Gorda, 

também foi importante para entender que a proposta aqui apresentada caminha junto com 

suas falas: 
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Desde que me tornei uma pesquisadora gorda (eu já era gorda e pesquisadora 

antes, mas estou apontando para o momento em que passei a me posicionar 

como gorda) tenho experimentado uma outra relação comigo e com as pessoas 

ao meu redor. Acredito que a urgência de mudança para as pessoas gordas 

atravessa tanto o meu trabalho como meu dia-a-dia. Abordar o modo como as 

pessoas gordas são tratadas na sociedade é um movimento importante e 

constante. (A própria quarentena tem nos mostrado como é preciso ser 

didática, repetitiva e paciente para combater a gordofobia). A Pesquisa Gorda 

me mantém forte e me oferece redes de luta e espaços seguros para desabafar 

(de raiva, tristeza e alegria). (PAULA, 2020). 

 

O lugar que os Estudos do Corpo Gordo ocupam dentro e fora das Universidades 

tem um caráter ativista, já que propõe uma ressignificação dos saberes sobre nossos 

corpos, uma nova proposta de estar no mundo e se posicionar dentro dele.  

Nesse sentido, pode-se dizer que é possível modificar nossa maneira de conhecer 

as coisas, e a (re)existência é uma questão de sobrevivência dentro de um corpo 

estigmatizado socialmente.  É necessário se reinventar, porque é a única solução que 

conhecemos para fazer as pazes com nosso corpo gordoe propor através de uma 

construção epistemológica, outros saberes sobre pessoas gordas. 

 

2. Caminhos percorridos: pesquisa e ativismo gorde no Brasil 

 

Nossas pesquisas e teses de doutorado são pioneiras na construção de novas 

epistemologias sobre o corpo gordo, assim acabam representando um marco para estudos 

acadêmicos futuros e para a própria construção intelectual do ativismo gorde, – a primeira 

em Estudos Interdisciplinares de Cultura Contemporânea e a segunda em Comunicação e 

Mídia – especialmente por apontarem como forma de denúncia em primeira pessoa os 

processos de  institucionalização sistêmica e politizada da gordofobia quando a palavra 

que dá nome ao preconceito sequer constava nos dicionários da língua portuguesa. 

(ARRUDA, 2019).  

É importante entender que esse é um movimento novo e sua configuração como 

luta para a despatologização desse corpo transpassa muitos outros temas. A literatura 

sobre essa discussão começa a ser construída há muito pouco tempo no país, mesmo que 

o movimento tenha começado nos anos 60 nos EUA. Aqui, essa discussão se iniciou nas 

redes a partir, aproximadamente, de 2011. (RANGEL, 2017 apud RANGEL 2018, p. 51). 

O ativismo como no seu princípio caminha junto à pesquisa, dentro de uma 

proposta vanguardista na diástase de novos saberes sobre o corpo gordo. Essa construção 

de conhecimentos, no entanto, percorreram por uma estrada pavimentada por ativismos 
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diversos, em grande medida despertados a partir das questões feministas e que ganharam 

certa visibilidade no Brasil com os trabalhos artísticos de Elisa Queiroz e Fernanda 

Magalhães, que têm em suas imagens o ponto de partida para a problematização do corpo 

gordo feminino na sociedade contemporânea. (MELLO, 2015). 

O corpo feminino gordo na obra de Elisa Queiroz e Fernanda Magalhães é, no 

entanto, massacrado pela gordofobia. Sem nomear o preconceito, Laus (2012) demonstra 

isso em seus estudos na área da psicologia, apontando que mais de 60% das mulheres 

estão insatisfeitas com seus corpos, desejando uma silhueta menor do que a que já tem e 

submetendo-se aos mais absurdos procedimentos para perder peso e diminuir a forma 

física e desenvolvendo uma série de transtornos, que vão desde os alimentares (Anorexia 

Nervosa, Bulimia Nervosa, Transtorno da Compulsão Alimentar) ao Transtorno 

Dismórfico Corporal e à Ortorexia Nervosa. 

 

Entre as mulheres jovens e adultas [...] outro problema decorrente da 

gordofobia é o da dependência química. Há a já diagnosticada Anorexia 

Alcoólica [...] e casos extremos como o de mulheres que procuram drogas 

como a cocaína e o crack [...]. Outro fator [...] são as pessoas que sofrem de 

sérios transtornos causados pelos remédios para emagrecer [...]. Apesar dos 

efeitos colaterais, esses medicamentos são facilmente acessados [...] fazendo 

com que casos como o de Carolina Moura, de 23 anos, que saltou do 11º andar 

de um prédio, em 2015, após sofrer de alucinações causadas pela sibutramina 

(MESTRE, 2016), também se tornem comuns. (ARRUDA, 2019, p. 34) 

 

Apesar das evidências, e considerando que no contexto da sociedade gordofóbica 

a palavra “gorda” e seus derivados são considerados xingamento, até a primeira metade 

dos anos 2010, poucos trabalhos acadêmicos davam conta de nomear a gordofobia entre 

suas palavras-chave; muitas vezes a substituindo por lipofobia, entendida como aversão 

à gordura, como uma forma de despolitizar o preconceito contra as pessoas gordas da 

mesma maneira que essas pessoas costumam ouvir, incansavelmente, frases como “você 

não é gorda, é forte”, ou “fofa”, “fofinha” e seus variáveis. (ARRUDA, 2020). De toda 

forma, há um caminho percorrido por acadêmicas e acadêmicos, ativistas ou não, que se 

dedicaram a esse trabalho e que mencionaremos a seguir. Sem pretensão de elaborar uma 

lista que englobe todes que já se dedicaram a este tema, considerando a dimensão que 

esse esforço tomaria, elencamos a seguir algumas dessas pessoas que especialmente 

atravessaram nossos trabalhos, direta ou indiretamente. Trata-se então de um 

levantamento que pode servir de guia para pesquisas futuras acerca do tema, inclusive em 

busca de outras referências sobre o assunto.   
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Patrícia AssufNechar (2015) traz uma cartografia das imagens de corpo nos 

discursos das redes sociais; Mirani Barros (2017), na área de saúde, através da etnografia 

analisa a partir de imagens nas redes como a sociedade contemporânea lê os corpos 

gordos e as concepções entre saúde e doença nesse contexto; Natalia Rangel (2018), na 

área de sociologia política, analisa a importância desses ativismos e suas reverberações 

na mudança de paradigma, bem como a pesquisadora Cynthia L Montalbetti (2019), em 

Sociologia, Ciência Política, analisa o ativismo gorde com ênfase em corporalidades 

políticas dissidentes e gênero; já Aliana Aires, pesquisadora da Comunicação e Práticas 

de Consumo, a partir da moda analisa a construção biopolítica do corpo gordo. Essas 

pesquisas chamam a atenção para que a mobilização ativista fora e dentro da academia 

comecem a se consolidar. Dessa maneira é possível observar um crescente número de 

pesquisadoras em Estudos do Corpo Gordo dentro de diversas Universidades e áreas do 

conhecimento, demonstrando que esses estudos são transdisciplinares e que atravessam a 

militância gorda.  

Já no universo ativista, duas publicações atravessam transversalmente as 

pesquisas e as falas de muitas das pessoas que se dedicam a estudar o corpo gordo; são 

elas o Gorda! Zine (CONTRERA, 2020) e o La Cerda Punk (CASTILLO, 2014), 

chamando a atenção para o ativismo gordo latino-americano que Magdalena Piñeyro 

(2016) sistematiza em seu Stop Gordofobia y las panzas subversas, tratando ainda a 

origem desse ativismo na Los Angeles dos anos 70, das formas de ação sistematizada 

bem como das consequências desse preconceito como forma de opressão a partir de um 

discurso médico, estético e moral. A autora também insere a discussão dentro da temática 

feminista, problematizando o sistema que prefere lacear as fronteiras dos padrões ao invés 

de lutar para destruí-los.  

América latina começa a se mobilizar, organizar e construir conhecimento e 

ativismo articulado intelectualmente sobre os corpos gordos. Em 2019 aconteceu em 

Bogotá o primeiro encontro da América Latina do ativismo gordo, organizado pelo 

coletivo Gordas sin Chaquetas, que reuniu 30 ativistas de diversos países do sul para 

trocar e entender como esse ativismo e conhecimento vem sendo construído desde o sul 

do mundo.  

Nessa esteira que seguem os trabalhos e as pesquisas de uma série de pessoas 

interessadas nessa desconstrução de padrões. As pesquisadoras do Grupo de Estudos 

Transdisciplinares do Corpo Gordo no Brasil, desde então, atuam dentro e fora da 
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academia, nos quatro cantos do país e nas mais diversas áreas, denunciando a gordofobia 

e seus padrões de opressão na saúde pública, nas artes, na educação, na mídia etc.  

Atualmente somos 41 participantes de diversos estados e áreas de conhecimento, 

construindo mobilizações e troca desses estudos. Numa diversidade de estágios na 

formação, desde graduandas a pós-doutorandas e pesquisadoras independentes. 

 

3.  Pesquisa Gorda: uma nova epistemologia na gordosfera 

 

A Pesquisa Gorda vem demonstrando dentro e fora da academia a importância 

do saber gordo articulado, denunciando a patologização de nossos corpos como sistema 

hetorocentrado, como condição colonial civilizador e a partir desse entendimento 

propondo novos saberes e ferramentas de resistência. Campo esse de estudos muito novo 

para todas as pesquisadoras, que começam a articular saberes, discussões e conceitos, 

sentimentos que ainda não sabemos como nomeá-los, como esses afetos e saberes estão 

sendo construídos no presente, no agora e no universo gordo sobre esses estudos e sobre 

o pertencimento. “Pesquisa Gorda é um saber construído por, com, para e entre pessoas 

gordas. É força de transformação e ressignificação da palavra gorda, que tira a carga 

pejorativa que esta tem, na investida de mudar como as pessoas gordas são tratadas na 

nossa sociedade.” (MARIA, 2020). 

A proposta é que através dessas trocas de entendimentos e saberes numa 

subjetividade de pertencimento, ainda desconhecido pela maioria de nós, que nunca 

tínhamos vivenciado essa energia de pertencer a algo, possamos estar e nos sentir 

confortáveis em sociedade, na construção de novas maneiras de entender o próprio corpo 

gordo e de nossas companheiras. “Uma oportunidade de olhar "de dentro" para um 

problema silenciado ou tratado por muito tempo a partir da visão do "combate à 

obesidade". O tema de modo abrangente, são questões diversas relativas a ser gordo 

nessa sociedade (discriminação, relacionamento, saúde, saúde mental, imagem....).” 

(BRUNA, 2020). 

Nomear esse sentimento de pertencimento, por exemplo, foi uma necessidade de 

conceituar essa vivência: “Gordosfera”, que surgiu em março de 2020 em um evento 

#LITERAGORDA no Sesc Rio Preto - SP, onde muitas mulheres gordas se encontraram 

e puderam trocar, estar, conhecer e apoiar os trabalhos e vidas umas das outras. O conceito 

apareceu numa mesa sobre o que era gordofobia, junto com a Sara Donato e o Júpi77er, 
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do duo Rap Plus size, com mediação da jornalista Jessica Balbino.... E naquela emoção 

toda, a pesquisadora ativista soltou: precisamos estar e viver a gordosfera!  

É importante entender que gordosfera é um conceito mutante, não é fixo, fechado, 

acabado. É um conceito fluido, que metamorfoseia nas ruas, casas, universidades, praças, 

bares, redes digitais, textos, poesias, danças, palhaçarias, consultórios, espetáculos. Para 

entender o significado de Gordosfera é preciso vivenciar, e também falar e pesquisar o 

aqui e agora, uma explosão de acontecimentos e de trocas com outras mulheres gordas 

que estão em reconstrução com seus próprios corpos imensos e saberes sobre um novo 

conhecimento gordo. É a denúncia a toda uma injustiça episteme sobre nossos 

corpos.(JIMENEZ-JIMENEZ, 2020c) 

A ideia é que gordosfera vai sendo construída a toda conversa, encontro, 

transmissão ao vivo, discussão, potência, evento, música, poesia, livros, teses, TCCs, 

dissertações, artigos, redes, sentimentos trocados e construídos por essas mulheres... Esse 

conceito/sentimento vai se construindo em coletivo, em muitas primeiras pessoas, é uma 

construção autoetnografica coletiva gorda sobre suas histórias e saberes a partir de suas 

próprias vivências. 

 

Gordosfera é, nesse sentido, se sentir pertencente.  

Estar, apoiar e viver com outras mulheres gordas. 

É um estado, uma energia, uma potência. 

É afeto que afecta o mundo. 

É ser e estar no mundo gordamente.  

(JIMENEZ-JIMENEZ, 2020b). 

 

Nesse sentido, a Pesquisa Gorda vem sendo construída e nossos sentimentos, 

saberes e conceitos também. O “saber gordo”, que a entrevistada Jussara Belquior propõe, 

ou “Gordocentrado”, que é parecido a Gordosfera, em que Jessica Balbino, através de 

suas leituras e trabalhos traz do feminismo negro como experiência vivenciada por nós, 

em estar em manada. 

 

4. Novas mídias e novíssimos ativismos na pandemia 

 

Com a pandemia de COVID-19 ainda em andamento, poucas são as certezas que 

podemos tirar a seu respeito. No entanto, a necessidade de nos mantermos dentro de 

nossas residências, fisicamente isoladas e isolados das outras pessoas como única forma 

de prevenção testada e comprovada, colocou em perspectiva os processos de 

comunicação mediada dos seres humanos. A perspectiva romantizada de Lévy (2001) 
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acerca da cibercultura já não é uma realidade possível considerando os processos sociais, 

políticos e econômicos desiguais aos quais a humanidade está submetida dentro do 

sistema capitalista, essa perspectiva ficou ainda mais destacada nesse contexto.  

O consumo de mídia maior durante a quarentena. (DEARO, 2020). Dois grandes 

problemas emergiram desse consumo: O primeiro deles é o acesso desigual às 

Tecnologias de Informação e Comunicação ainda nos dias de hoje. (TENENTE, 2020). 

O segundo se relaciona à população que tem acesso às TICs, pôde em partes manter suas 

atividades profissionais justamente graças a elas, mas passa por um esgotamento 

justamente relacionado ao excesso de exposição aos meios de comunicação hegemônicos. 

(OLIVEIRA, 2020). Apesar do exposto, e com poucas alternativas para o momento, é 

justamente a comunicação mediada pela internet que tem servido como um refúgio para 

quem se vê em uma quarentena mas, ao mesmo tempo, busca pelo conforto das amizades, 

pela distração do entretenimento ou pela militância ativista que, outrora, era feita nas ruas.  

Nesse sentido, a sociedade em rede da qual fala Castells (2003) se articula em 

alternativas para a manutenção de sua existência, e os movimentos sociais e ativistas estão 

inseridos nesse contexto. Assim, vê-se nas redes sociais na internet o potencial de mídia 

radical antes relacionado aos fanzines do movimento punk, aos pixos e pichações e 

lambe-lambes, entre outros. (DOWNING, 2003). Ainda embrionária, essa imbricada 

relação pôde ser vista já em 1999 naquela que ficou conhecida como Batalha de Seattle, 

para a qual todos organizados foram organizados pela internet. (SAYURI, 2019).  

No Brasil, algo parecido foi visto nas manifestações de junho de 2013. Foi a partir 

daquele momento que, com celulares nas mãos e perfis ativos nas redes sociais na 

internet, passamos a entender o poder que poderíamos exercer na articulação de nossas 

realidades concretas com o virtual, apropriando-nos das ferramentas que nos foram 

disponibilizadas pelo sistema, para agir contra ele. (ARRUDA; MOREIRA, 2014). Dessa 

forma, é justamente na internet onde se articula o já mencionado Grupo de Estudos 

Transdisciplinares do Corpo Gordo que, além de acadêmico, também é ativista e, entre 

outras ações, conclama uma representatividade positiva dos corpos gordos nas redes 

sociais da internet a partir de suas próprias figuras.  

Tem-se então um contraponto com aquilo que os próprios media fazem aos corpos 

gordos quando em seus produtos os reduzem aos estereótipos de infelizes, adoecidos, 

malcuidados, sem asseio e rejeitados. (ARRUDA, 2019). E é dessa rede formada pelas 

pesquisadoras e pelos pesquisadores do corpo gordo no Brasil, e em busca de 
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representatividade em relação aos nossos corpos de maneira positiva, a partir de nossas 

próprias vivências e experiências, que surge a Pesquisa Gorda, detalhada a seguir: 

  

4.1 Pesquisa Gorda: rede articulada e fortalecida 

 

A Pesquisa Gorda é um programa de bate-papo quinzenal com quem pesquisa o 

corpo gordo no Brasil de forma contra hegemônica, ou seja, despatologizada, vendo o 

corpo gordo a partir daquilo que ele pode realizar de positivo e não a partir de supostas 

limitações. Embasadas em nossas pesquisas de origem, partimos do conhecimento da 

existência de um preconceito institucionalizado contra as pessoas gordas a partir de um 

discurso médico, estético e moral (PIÑEYRO, 2016) para justamente com divulgação 

científica comprovar o contrário. Nesse sentido, as pessoas que conversam com a dupla 

de pesquisadoras apresentam não só profundo conhecimento acerca das opressões em 

relação ao corpo, sendo elas próprias gordas, como também trazem ações de resistência à 

gordofobia, mostrando a partir de corpos e de nossos trabalhos as possibilidades na 

construção de um ativismo articulado epistemologicamente na proposta de novos saberes 

sobre nossos corpos.. 

É o caso da bailarina gorda Jussara Belchior, que contradiz o senso comum de um 

corpo gordo imóvel e desarticulado tanto no palco, com o espetáculo Peso Bruto, quanto 

na academia, com sua pesquisa de doutorado que vem na sequência.  

Fora do mundo acadêmico está a chilena Kono, já mencionada como autora de La 

Cerda Punk, mas que também milita a partir de um feminismo antigordofóbico que é 

lésbico, antiespecista e pós-pornô.  

No mundo da música ainda tem Sara Donato, poeta e MC, integrante da dupla Rap 

Plus Size, que fala sobre feminismo, racismo e gordofobia em uma linguagem 

considerada periférica, porém de alto alcance.  

Por sua vez, a jornalista e escritora Jéssica Balbino demonstra como as 

investigações podem acontecer de maneira independente e ainda assim aprofundada.  

A assistente social Flávia Novais negra e nordestina traz para a sua pesquisa o 

recorte racial e Ale Mujica, colombiane, morando há tempos no Brasil e o recorte da 

transexualidade, sendo ainda doutore em saúde coletiva e, por isso, contribuindo na 

discussão acerca de uma medicina antigordofóbica. 

As articulações para a criação do programa começaram a ser feitas logo em março. 

Com a quarentena, as entrevistas são realizadas e gravadas por Skype, para que sejam 
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editadas e lançadas. Os seis programas que foram ao ar até o momento estrearam entre 15 

de abril e 24 de junho e estão disponíveis no YouTube (PESQUISA GORDA, YouTube, 

2020).  

Com duração média de 50 minutos cada, uma das características do programa é 

justamente a interatividade com a audiência, que durante a estreia participa de um chat ao 

vivo comentando as questões levantadas durante a conversa. Essa interatividade continua 

nos comentários e também no perfil criado no Instagram para o programa (PESQUISA 

GORDA, Instagram, 2020), onde não só as estreias são anunciadas como também 

conteúdo complementar, de apoio e de extensão aos vídeos originais são postados.  

Uma desses conteúdos é justamente o trecho da entrevista em que se responde à 

pergunta “O que é Pesquisa Gorda para você”, permitindo acesso a esse conteúdo de 

forma rápida e dinâmica. Por fim, em busca também de acessibilidade e atentas às 

tendências da comunicação na internet (ABPOD, 2018), as conversas da YouTube 

também são transpostas em áudio para o formato podcast, atualmente disponível em duas 

plataformas: o Anchor e o Spotify (PESQUISA GORDA, Podcast, 2020), demonstrando 

que a potência do programa vem justamente da rede que o cria e alimenta, fortalecendo 

as discussões tão necessárias sobre nossos corpos e a partir deles próprios. 

 

Considerações finais 

 

A pandemia de COVID-19 aflorou o que de pior pode existir em uma humanidade 

capitalista, patriarcal, machista, heteronormativa e gordofóbica. Enquanto centenas de 

milhares de pessoas já perderam suas vidas para a doença cuja única forma comprovada 

de prevenção é o distanciamento físico, as preocupações dessa humanidade estão 

relacionadas com a manutenção de um sistema econômico que oprime a elas mesmas sem 

que se deem conta, mantendo assim e, como visto, agravando ainda mais as desigualdades 

que nos assolam.  

Nessa esteira, a gordofobia também ficou em evidência, com as pessoas muito 

mais preocupadas em engordar durante a quarentena do que efetivamente se prevenirem 

de serem contaminadas com o vírus mortal. Apesar disso, confinadas em nossas casas 

passamos a buscar alternativas que dessem conta de, ao menos, apaziguar a angústia 

causada pelas circunstâncias de crise de saúde pública, social, política e econômica na 

qual nos encontramos, e foi nos articulando em rede que foi possível criar e manter a 

Pesquisa Gorda. 
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Trata-se de um programa quinzenal de entrevistas com quem pesquisa o corpo 

gordo de forma despatologizada e celebrando sua potência, realizado em colaboração 

entre nós: duas mulheres gordas e doutoras com pesquisas que denunciam com todas as 

letras a institucionalização da gordofobia, a Pesquisa Gorda, assim como as investigações 

mencionadas, privilegiam a subjetividade das próprias experiências como forma de 

demonstrar a existência do fenômeno estudado.  

Assim, faz-se uso do método autoetnográfico, com a técnica das narrativas 

pessoais, como forma de compreender os meandros de atuação, bem como as 

consequências da gordofobia. Busca-se a construção de conhecimento coletivo, um saber 

gordo, que é sistematizado a partir das vivências individuais compartilhadas em rede, na 

qual cada integrante é um nó no processo de resgate, (re)apropriação e (res)significação 

do próprio corpo. 

 Esse saber, no entanto, além dos ativismos, é fundamentado em conhecimento 

profundo e sistematizado acerca das questões que o circulam, reconhecendo o caminho 

percorrido por quem veio antes de nós e alargando os espaços para todas e todos que ainda 

estão por chegar.  

Apoiando a rede de estudos do corpo gordo, mas também fortalecendo o ativismo 

gorde no cabe a uma construção intelectual no que cabe a despatologização dos corpos 

gordos. 
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PHOENIX - MULHER COMO OBRA DE ARTE 
 

Isabele da Costa1 

RESUMO 

A Exposição Phoenix - Mulher como Obra de Arte apresenta o olhar sobre vivências, fases da vida e o corpo 

feminino como ele é, sem padronizações que escravizam e interferências de pós produção de imagem, o que 

resulta uma fotografia quase crua. Desta forma, busco o resgate da autoestima e autoconfiança de forma 
coletiva, fazendo uma verdadeira corrente do bem. 

Palavras-Chave: gordofobia, feminismo, fotografia. 

 

RESUMEN 

La exposición Phoenix – La Mujer como obra de arte presenta una mirada a las experiencias, las fases de la 

vida y el cuerpo femenino tal como es, sin estándares esclavizantes e interferencias de imágenes de 

posproducción, lo que da como resultado una fotografía casi cruda. De esta forma, buscamos rescatar la 

autoestima y la autoconfianza de forma colectiva, haciendo una verdadera cadena del bien. 

Palabras clave: gordophobia, feminismo, fotografía. 

 

 

Sobre a exposição 

A verdade é que todo o trabalho da artista se baseia em vivências e no olhar sobre 

as fases de sua vida...  

A inspiração para a Exposição Phoenix nasceu da Trilogia das Cores, trilogia de 

filmes do cineasta polonês Krzysztof Kieślowski (A liberdade é azul de 1993, A igualdade 

é branca e A fraternidade é vermelha ambos de 1994) e também da vontade de trilhar novos 

caminhos, além da zona de conforto que é a criação/fotografia em preto e branco.  

Phoenix fala sobre os recomeços e seus processos a partir das fases e vivências de 

mulheres gordas em uma narrativa baseada em cores.  

Trabalhando conceitos transformadores fomentados pelo feminismo e pelo 

ativismo gordo, a artista propõe um renascimento, onde a mulher sai da sua zona de 

conforto, desconstrói plásticas e padrões estéticos pregados pela sociedade preconceituosa, 

e renasce livre. Ressaltamos que todo o trabalho não possui utilização de programas de 

manipulação, propondo a mulher o amor e respeito aos sinais e cicatrizes de um corpo que 

foi companheiro durante toda uma vida.   

A Phoenix é um desafio, pois ao passo do trabalho com performances e 

apropriações de conceitos e ideias a partir do corpo feminino como ele é, sem 

padronizações que escravizam, e com edição simples e sem interferência de pós produção 

de imagem (retorques de pele e corpo, por exemplo), o que resulta uma fotografia quase 

                                                             
1 Fotógrafa autoral, feminista e gorda militante. 
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crua. Dessa forma, a série, que foi distribuída por cores ao longo desse dossiê especial, 

apresenta: “AMARELO É POTÊNCIA”, “O CÉU É DOURADO!”, “O 

(RE)COMEÇO COMO VERMELHO!” e “A IGUALDADE É BRANCA?” 

 

Sobre a artista 

Soterapolitana, 46 anos, casada e se auto intitula fotógrafa instintiva, a Isabele da 

Costa descobriu sua paixão pela fotografia muito cedo, e foi se profissionalizando no 

decorrer da sua caminhada.  Graduada em Comunicação Social, toda a sua experiência 

profissional vem da Arte. Na sua trajetória, marca atuações como diretora de arte e de 

elenco, assistente de direção de cena no cinema, e experiências na dança e no teatro, 

aprendizados que foram essenciais para construção da carreira como fotógrafa autoral. 

Embora os esforços para a conscientização contra a gordofobia sejam incansáveis, atitudes 

preconceituosas (explícitas e veladas) continuam se perpetuando e crescendo 

consideravelmente. Travestidos de preocupação e elogios, os julgamentos contra o corpo 

gordo se manifestam no cotidiano, desde as dificuldades de acessibilidade a opressão em 

relacionamentos abusivos. Por meio do trabalho fotográfico, a artista busca o resgate da 

autoestima e autoconfiança de forma coletiva, fazendo uma verdadeira corrente do bem e 

fortalecimento. 
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Figura 2: “Amarelo é potencia”, por Isabele da Costa 
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Figura 3: “Amarelo é potencia”, por Isabele da Costa 
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Figura 4: “Amarelo é potencia”, por Isabele da Costa 
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Figura 5: “Amarelo é potencia”, por Isabele da Costa 
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Figura 6: “O céu é dourado!”, por Isabele da Costa 
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Figura 7: “O céu é dourado!”, por Isabele da Costa 
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Figura 8: “O céu é dourado!”, por Isabele da Costa 



Revista Mais que Amélias | Dossiê Especial sobre Gordofobia 

ISSN: 2358-758X  |   Número 8   |  Ano 2021   |   página 78 

 

Figura 9: “O céu é dourado!”, por Isabele da Costa 
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Figura 10: "A igualdade é branca?", por Isabele da Costa 
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Figura 11: "A igualdade é branca?", por Isabele da Costa 
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Figura 12: "A igualdade é branca?", por Isabele da Costa 
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Figura 13: "A igualdade é branca?", por Isabele da Costa 
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Figura 14: “O (re)começo é vermelho!”, por Isabele da Costa 
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Figura 15: “O (re)começo é vermelho!”, por Isabele da Costa 
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Figura 16: “O (re)começo é vermelho!”, por Isabele da Costa 
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Figura 17: “O (re)começo é vermelho!”, por Isabele da Costa 
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DIETA DE FOME E SILÊNCIO 
 

Nathalia Müller Camozzato1 

RESUMO 

O atravessamento da literatura pela gordofobia por muito tempo me levou a duvidar se meu corpo, gordo -  

que se materializa e transita entre todas as alegrias de ser um corpo vivo em sua singularidade e todas as 

dinâmicas de sofrimento instauradas pela gordofobia – seria matéria de poesia. Venho tentado, desde então, 
alargar os limiares do poético para que nele caiba tudo que há de grande em minha experiência, a beleza dos 

corpos e das mulheres gordas. 

Palavras-Chave: poesia, feminismo, gordofobia. 

 

RESUMEN 

El cruce de la literatura por la gordophobia durante mucho tiempo me llevó a dudar de si mi cuerpo, la grasa 

-que se materializa y transita entre todas las alegrías de ser un cuerpo vivo en su singularidad y toda la 

dinámica del sufrimiento que provoca la gordophobia- sería una cuestión de poesía. Desde entonces, he 

tratado de ampliar los umbrales de lo poético para que todo lo grande de mi experiencia, la belleza de los 

cuerpos y las mujeres gordas, encaje en ella. 

Palabras clave: poesía, feminismo, fatofobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gire este documento para a direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Mestre e doutoranda em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. Acredito e atuo no 

artivismo micropolítico, buscando, por meio da experimentação poética, acionar práticas éticas e 

estéticas e a criação de novos e instáveis micromundos. E-mail: nathaliamcrevisao@gmail.com 
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