
Vamos falar de… Body Shaming 

 

Vivemos numa sociedade que cada vez mais nos mostra “corpos perfeitos” na televisão, 

nas redes sociais e nas revistas. É passada a mensagem que devemos correr atrás do 

“corpo perfeito” e encontrar forma de esconder as “imperfeições”. Porém essa “corrida” 

não é saudável e pode deixar marcas.  

 

O que é o Body Shaming?  

 

Body Shaming pode ser considerada uma forma de agressão que envolve criticar ou 

humilhar alguém através de comentários negativos e depreciativos cerca do corpo ou 

aparência física.  

➢ Este tipo de agressão pode ser feito de forma presencial ou através das redes 

sociais, onde podemos criticar outra pessoa ou nós próprios.  

➢ Pode ser exercido sobre homens e mulheres, de todos os tamanhos, formas 

corporais e estilos de vestir.  

➢ O “agressor” pode ser qualquer pessoa que faça parte da nossa vida pessoal, 

social, profissional (pai, mãe, amigos, colegas de escola/trabalho) ou 

desconhecidos (sobretudo nas redes sociais)   

➢ Por vezes, temos familiares ou amigos mais próximos a fazer certo típico de 

comentários (“ai estás mais gordinha… tens que emagrecer”) que julgam ser 

bem-intencionados. Não são! Não têm que o fazer! Sim, podem potenciar o 

desenvolvimento de perturbações psicológicas (depressão, ansiedade, 

perturbação do comportamento alimentar)  

 

Os típicos comentários “inofensivos” que podem ter um grande impacto em quem 

os ouve…  

✓ “Não comes? Por isso é que estás assim, trinca-espinhas” 

✓ “Estás tão branca, devias fazer solário”.  

✓ “Estás mais gordinha/o, não estás? Devias ir ao ginásio.” 

✓ “O que é que aconteceu? Estás mais gordinha/o não estás?” 

✓ “Essa roupa não te favorece.”    



✓ “És muito parecida com a tua mãe, mas és mais gordinha”  

✓ “Olha para essas estrias que tens nas coxas.”  

 

Consequências do Body Shaming?  

É fácil de perceber que este tipo de agressão pode criar grande impacto ao nível da 

saúde psicológica. Podendo levar a uma preocupação excessiva com determinada parte 

do corpo; um maior risco de desenvolver perturbações do comportamento alimentar; 

baixa autoestima; baixa autoconfiança; níveis de ansiedade elevados; depressão; maior 

tendência para o isolamento social e possíveis consequências também ao nível da 

saúde física.  

 

Como lidar com o Body Shaming 

A OPP desenvolveu um conjunto de sugestões/dicas para lidar com estas situações:  

➢ Aceite o seu corpo: Todos os corpos têm imperfeições. Os corpos podem ser 

de diversas formas e tamanhos e serem igualmente saudáveis.  

➢ Aprecie o seu corpo: Critique menos e valorize mais. Passamos muito tempo 

a olhar para as “imperfeições” e não vemos as capacidades do nosso corpo.  

➢ Evite comparações com outras pessoas: Cada corpo é único e transforma-se 

ao longo do tempo!  

➢ Fale com alguém: Falar com alguém em quem confiamos sobre como nos 

sentimos pode ajudar-nos a sentir compreendidos e aliviados 

➢ Invista no seu autocuidado: Cuide de si! Invista numa alimentação saudável e 

faça exercício físico de forma regular.   

➢ Evite criticar a sua aparência ou a aparência de outras pessoas:  Considere 

o impacto que os seus comentários podem ter noutra pessoa.  

 

Lembre-se…  

Ninguém merece ouvir comentários negativos sobre a sua aparência.  

Fazer Body Shaming não é aceitável 


