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Resumo 

 Este artigo tem como tema a imagem de corpo presente na “Campanha 
Dove Real Beleza”, que traz para a cena publicitária o corpo diferente, ou seja, a 
diversidade de estéticas corporais femininas. O problema de pesquisa a ser 
investigado é: como a imagem de beleza feminina, ou seja, o corpo diferente está 
representado na campanha “Real Beleza”. Tem-se como objetivo principal de 
pesquisa analisar as representações de corpo diferente na campanha da marca 
Dove e como objetivos secundários da pesquisa identificar os aspectos da estética 
corporal diferente apresentada na campanha Dove. A fundamentação 
teórica  reúne estudiosos de comunicação, publicidade e consumo. 
 
Palavras-chave: Representação de corpo; diferença; consumo; comunicação 
publicitária   

 

Introdução 

 A sociedade sempre prestigiou a beleza e a assimilou com perfeição e 

qualidade de vida. Desde à Grécia Antiga, a beleza foi limitada à um estereótipo: o 

corpo sem manchas, marcas, cicatrizes e dobrinhas e quem apresentasse essas 

características era considerado feio e anormal, pois, de acordo com Durkheim 

(1898), estereótipo é uma:  

imagem mental coletiva que dertermina formas de pensar, agir e 
mesmo sentir do indivíduo. Essas imagens são responsáveis pela 
coesão do grupo e geram um sentimento de pertença dos indivíduos 
em relação àquela comunidade”.  
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 Em 2004, a marca Dove junto com a empresa Strategy One realizou uma 

pesquisa chamada “A Real Verdade sobre a Beleza: um relatório Global” entre 

fevereiro e março de 2004 com 3.200 mulheres entre 18-64 anos em diferentes 

países (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, França, Inglaterra, Itália, Países 

Baixos e Japão) para analisar as diferentes visões sobre a estética e para melhorar 

a sua representação em seus anúncios. Ao final da pesquisa, a Dove observou que a 

maioria das mulheres estão insatisfeitas com sua aparência e que se sentem “belas 

quando estão felizes e realizadas em suas vidas” (Lucio, 2007, p. 7). Além disso, o 

estudo aponta que as mulheres concordam que os meios de comunicação retratam 

imagens idealizadas e “irreais” de beleza e gostariam de ver mais da beleza natural 

e não do corpo padronizado. Elas acreditam que “a beleza está na riqueza e na 

diversidade e não na padronização” (Lucio, 2007, p. 7). 

 A partir desse resultado, a Dove percebeu que era significante adotar 

novos olhares midiáticos sobre a beleza pois as imagens apresentadas nos meios de 

comunicação, que têm o objetivo de representar as mulheres nos dias atuais e criar 

um vínculo emocional com elas, estão cobrando um corpo irreal delas já que é a 

mídia que retrata o padrão estético da sociedade. Após essa pesquisa, a Dove 

revolucionou a propaganda retratando mulheres com corpos normais e diferentes 

invés de mulheres com corpos irreais. 

 Em vista disso, proponho como tema desse artigo a diversidade corporal 

apresentada na “Campanha Dove Real Beleza” e busca-se estudar a imagem de 

corpo abordada na campanha, que traz para a cena publicitária uma nova visão 

sobre a diversidade de estéticas corporais femininas. O problema de pesquisa a ser 

analisado é: como a imagem de beleza feminina, ou seja, o corpo diferente está 

representado na campanha da “Real Beleza”. Tem-se como objetivo principal de 

pesquisa analisar as representações de corpo diferente na campanha da marca 

Dove e como objetivos secundários da pesquisa identificar os aspectos da estética 

corporal diferente apresentada na campanha Dove e problematizar a diferença 

presente na publicidade da marca Dove. 

O corpo como produção social 

 O corpo sempre foi valorizado pelas sociedades, mas em diferentes 

sentidos e visões de modo que em cada época o corpo ganha uma nova importância 

e um novo conceito. Na Grécia Antiga, o tipo de corpo prestigiado e considerado 
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como belo era o corpo simétrico, atlético, robusto e forte, que era apto a proteger 

o território. O corpo que não se enquadrava nessas especificações era concebido 

como feio e ineficaz. A compleição física era tão significativa que atletas 

competiam nos Jogos Olímpicos para celebrar essa beleza. Esse pensamento se 

manteve no Renascimento no qual artistas esculpiam o corpo com precisão e 

perfeição, valorizando a simetria e harmonia. Por exemplo, Leonardo Da Vinci 

retratava o corpo com rigor científico que demonstra sua perfeição, como pode ser 

observado nas linhas do Homem Vitruviano e de estudos de anatomia. Da mesma 

forma, a perfeição anatômica é representada por Michelangelo em obras como o 

herói bíblico David e Moisés. Na Idade Média, o corpo ganha um novo conceito 

imposto pela religiosidade cristã: o corpo que apresentava uma aparência fora do 

normal, era associado ao mau espírito e considerado um corpo imperfeito. Após a 

Idade Média, o corpo virou objeto de estudo da medicina para chegar a cura de um 

corpo doente ou até a causa de um corpo morto. Desde então, esta é a principal 

visão da sociedade quando questionada sobre o corpo: é um conjunto de órgãos. 

Olivier Faure em História do Corpo (2008) explica: 

“Se a medicina transforma-se no principal guia de leitura do 
corpo e da doença é porque a ciência médica se elabora no seio da 
sociedade e como resposta a seus questionamentos, e não num 
universo científico totalmente subtraído da realidade” (Faure, 2008, 
p. 15).  

 
Desse modo, o corpo teve destaque na medicina e pacientes começaram a marcar 

mais consultas, pois tinham curiosidade sobre ele. Nessa época, na visão da 

ciência, o corpo imperfeito era aquele doentio e frágil.  

 Percebe-se que o conceito de corpo segue a linha de pensamento das 

pessoas em uma determinada época, ele muda de acordo com a cultura. Se, a cada 

cultura existe um significado de corpo e um modelo de corpo, pode-se distinguir 

culturas através dele. Na opinião de Alain Corbin,  

“o corpo é uma ficção, um conjunto de representações 
mentais, uma imagem inconsciente que se elabora, se dissolve, se 
reconstrói através da história do sujeito, com a mediação dos 
discursos sociais e dos sistemas simbólicos” (Corbin, 2008, p. 9). 

 
 Em outras palavras, conforme a cultura abriga novos valores e a visão do 

coletivo muda, o corpo é modelado e expressa o coletivo. Por exemplo, há 

comunidades indígenas que usam pinturas corporais como forma de comunicação e 

as mulheres das tribos de Kayans, que se situam na Tailândia, vestem anéis em 
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torno do pescoço para deixá-lo mais longo. Indivíduos também exercem 

modificações e transformações no corpo, tais como piercing, tatuagens e até 

cirurgias plásticas para se identificar com  um grupo que tem características 

semelhantes e através dessas mudanças estéticas o indivíduo se sente parte de um 

grupo.  “As maneiras de se maquiar, de se pentear, inclusive de se tatuar – se 

necessário, se mutilar, - e de se vestir, são igualmente características do gênero, 

da classe etária, do status social ou da pretensão de pertencer a determinada 

classe” (Corbin, 2008, p. 9).  

 Por ser uma expressão do coletivo, o corpo segue um padrão e aquele 

que está inserido nele é valorizado e aquele que não está inserido nele é visto 

como algo negativo, feio e inferior, pois estereótipos são ideais dentro de um grupo 

que faz com que seus habitantes tenham uma visão semelhante e convivam com 

essa igualdade, criando harmonia no grupo. Para o autor Walter Lippmann (2008, p. 

94), o estereótipo da sociedade é tão “consistente” que passa de geração a 

geração. Por um lado, o estereótipo causa coesão dentre o grupo, porém ele limita 

a sua visão, ignora outras formas de pensamento, e “censura o muito que precisa 

ser levado em conta” (Lippmann, 2008, p. 109). A antiga cultura chinesa, por 

exemplo, tinha como tradição enrolar com faixas os pés de meninas maiores de 3 

anos de idade e colocá-los em pequenos sapatinhos, dessa forma, os ossos dos pés 

quebravam, impedindo-os de crescer. As meninas eram submetidas a essa tradição 

pois pés pequenos eram símbolo de beleza e virtude, e só assim podiam se casar. 

Nesse contexto, o modelo do corpo era definido pela forma de pensamento da 

cultura chinesa: o tamanho de pé normal para algumas culturas era considerado 

anormal para a cultura deles e se alguma menina não seguisse esse padrão, não era 

considerada bela e apta a se casar.  

 Percebe-se que cada cultura tem um padrão e ele pode ser flexível: 

antigamente as meninas chinesas tinham que usar sapatinhos que deformavam o 

seu pé, mas hoje em dia não é mais necessário. Isso também ocorreu com a 

gordura no corpo da mulher: antigamente o corpo da mulher que tinha “dobrinhas” 

era considerado bonito, mas hoje em dia agordura não é bem aceita e para se ter 

um corpo magro as mulheres se submetem a tratamentos, como cirurgia plástica e 

produtos químicos, para modificar o seu corpo e serem bem vistas na sociedade 

(Araújo, Sanfelice, 2008).  
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 Hoje, o corpo considerado belo é jovem e esbelto, sem manchas, 

marcas, rugas ou pneuzinhos, alto, magro e com busto e bumbum definidos. Assim, 

se o corpo é produção social, os meios de comunicação divulgam o padrão estético 

hegemônico, que irá reverber na sociedade de modo a continuar um modelo a ser 

seguido. Por isso, o indivíduo se transforma através de cirugias plásticas, 

tratamento químico, etc, fundamentando-se nas características específicas que são 

apresentadas para a sociedade. Dessa forma, tem-se então uma produção do corpo 

pois os meios de comunicação divulgam o modelo e as pessoas buscam produzir um 

corpo conforme a imagem divulgada, é um consumo de imagens, consumo de corpo 

e também uma produção dele.  

 Em vista disso, pode-se dizer que a expressão corporal não se limita 

apenas a cultura, mas envolve também a individualidade do indivíduo que ganha 

uma personalidade de acordo com o seu modo de agir. A identidade na 

contemporaneidade é flexível e as pessoas usam o corpo para expressá-la e expor 

quem elas são. No livro Em nome do corpo (1998, p. 13), Nízia Villaça e Fred Goés 

completam: “nesse momento de crise, o corpo deixa de funcionar como dado de 

identidade fixa e natural, lugar de delimitação e referência estável, para tornar-se 

a expressão da identificação pela mutação e pela performance”. Por ter mais 

autonomia sob seu corpo, o indivíduo que é julgado por não ter um corpo dentro do 

padrão estético definido e é bombardeado por anúncios com um corpo idealizado e 

perfeito que é um modelo de corpo para a sociedade e que define o conceito de 

beleza, sente a necessidade de mudar o seu corpo para pertencer a um grupo 

social. Nota-se a centralidade da mídia em nossa sociedade: ao divulgar um modelo 

de corpo, a mídia está reafirmando-o de modo positivo.  Em consentimento, na 

pesquisa da marca Dove junto com a empresa Strategy One “A Real Verdade sobre 

a Beleza: um relatório Global” foi observado que a maioria das mulheres estão 

insatisfeitas com sua aparência e que se sentem “belas quando estão felizes e 

realizadas em suas vidas” (Lucio, 2007, p. 7). Além disso, o estudo apontou que as 

mulheres concordam que os meios de comunicação retratam imagens idealizadas e 

“irreais” de beleza e gostariam de ver mais da beleza natural e não do corpo 

padronizado. Elas acreditam que “a beleza está na riqueza e na diversidade e não 

na padronização” (Lucio, 2007, p. 7). 
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 De acordo com Carrascoza, Casaqui, Hoff em O consumo da diferença: 

corpo e trabalho nas narrativas do “Portal da Superação” (2010), ao longo do 

século XIX e início do século XX, a concepção de corpo diferente na sociedade se 

altera e esse corpo que não se encaixa no padrão de corpo veiculado nos meios de 

comunicação e que não costuma ser encontrado em campanhas publicitárias, ganha 

espaço nas mídias.  

 

O corpo diferente nas mídias  

 Defini-se corpo diferente como aquele que é envelhecido e apresenta  

rugas, manchas, marcas e dobrinhas, um cabelo crespo e frisado, ou até aquele 

corpo que é mutilado ou possui alguma deformação. Essas características são 

menosprezadas nas mídias e por isso há muito anúncio de produtos de beleza que 

vão remover e apagar essas peculiaridades, como maquiagem, creme anti-rugas e 

anti-celulite e até creme que remove cicatrizes. Os espectadores que vêem tal 

produto sendo veiculado e o resultado após o uso, que seria a representado por 

uma modelo com corpo idealizado, sentem-se incentivados a mudar seu corpo e a 

tirar essas “imperfeições”. A mídia influência a sociedade a encarar essas 

características com um olhar crítico. Os meios de comunicação são capazes de 

induzirem as pessoas a comportarem de uma certa maneira pois utilizam valores 

sociais para persuadir o público a se sentir parte do grupo. Ele se apropria da 

cultura para criar um vínculo com as pessoas e, assim, elas podem se identificarem 

com o que é retratado. Dessa maneira, a mídia é formadora de opinião, uma fonte 

de informação e também exemplo de comportamento.  

 Para a autora Medonça (2008), os sistemas culturais funcionam a partir 

de uma rede sígnica, ou seja, nossos valores, e têm a função de produzir sentidos 

na comunicação humana. Através da mídia, ela se difunde e está em transformação 

a todo instante, criando novos signos e sentidos. Se os meios de comunicação têm a 

finalidade de se inovar do mesmo modo que acontece com a cultura e a visão da 

sociedade, ela deve apresentar novos conteúdos que estão em conformidade com o 

novo ponto de vista do grupo, como por exemplo o corpo diferente. 

 No final século XIX, esse tipo de corpo era menosprezado e era usado 

para estudo científico e exibido em circos e museus como aberração e não humanos 

(Carrascoza, Casaqui, Hoff, 2010). Por exemplo, os personagens dos circos são 
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pessoas extraordinárias como contorcionistas, mulheres barbadas, cuspidores de 

fogo, etc. As pessoas pagam para verem esses espetáculos, é um consumo por 

imagens diferentes, porém com a finalidade de entretenimento já que os 

espectadores ficam surpreendidos ao vê-los. 

 A visão do corpo diferente se alterou ao longo do século XIX e início do 

XX. Eles ganharam espaço na sociedade ao passo que a ciência conseguiu explicá-

los e modificá-los, e surgiram leis para incluí-los. Além disso, após as grandes 

guerras, as anormalidades eram contempladas e tornaram símbolos de coragem e 

heroísmo. Para os autores, “os sentidos do corpo diferente, em nossos dias, são 

construídos a partir de uma perspectiva de pertencimento, de cidadania, ou seja, 

de participação ativa e visível” (Carrascoza, Casaqui, Hoff, 2010, p. 213). 

 A mídia então se apropria dessa nova interpretação e o modo de ver o 

corpo diferente para se inovar. “A presença de deficientes na cena midiática 

evidenciam alguma modificação nos modos de ver, dizer e significar a alteridade. 

As novas mídias também concorrem nesse contexto, na medida em que são 

instâncias de divulgação do dizer do outro” (Carrascoza, Casaqui, Hoff, 2010, p. 

211). É na mídia que se questionará o padrão de corpo, o conceito de beleza e um 

novo significado para ambos será definido. É nela também que o corpo diferente 

encontrará espaço e ganhará uma “participação ativa e visível” para “administar as 

contradições sociais negando as estruturas assimétricas de poder em nossa 

sociedade” (Carrascoza, Casaqui, Hoff, 2010, p. 212).  

 Atualmente, a mídia rompe estereótipos através da apresentação do 

corpo diferente que não é encontrado normalmente em meios de comunicação para 

causar estranhamento nos grupos, pois chama a atenção do espectador e, ao 

mesmo tempo, oferece um novo modo de olhar o novo corpo. Nesse novo corpo, a 

mídia apresenta diversidade étnica e cultural para passar uma imagem positiva e 

politicamente correta ao consumidor, já que exibe um corpo real e não idealizado 

que está dentro do padrão estético (Carrera, 2007). 

 

A publicidade e os imaginários de corpo 

 A publicidade, por ser gênero midiático, também se apropria da cultura, 

porém ela a “produz e consome” (Brisolla, 2006) pois trasnforma os valores sociais 

em produto ao utilizá-los e relacioná-los com o que está sendo divugado. É através 
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desses símbolos da sociedade que as pessoas se relacionam e se identificam com o 

produto e com a marca pois eles compartilham a mesma visão e o mesmo 

sentimento. 

 A marca organiza uma comunicação de si, composta por signos e 

elementos da cultura, visando a aproximação com o público e a criação de vínculos 

que auxiliam na construção de sua identidade. Segundo Kapferer (2004), é a partir 

da percepção do público sobre essa identidade que a imagem da marca é 

construída. A imagem da marca é resultado da interação entre o emissor e o 

receptor e da leitura que o receptor faz da mensagem que a marca transmite.  

 Por sua vez, a publicidade produz a narrativa de um mundo sedutor, de 

modo que o envolvimento do público com a marca se realiza, preponderantemente, 

por meio de vínculos emocionais. Pode-se dizer que a marca exibe o produto e, 

juntamente com ele, apresenta-se como uma aliada do público no seu cotidiano. 

Quanto mais forte o contágio emocional, mais efetiva a comunicação. E o contágio 

emocional também será mais efetivo se o consumidor entender o sentimento e se 

identificar com ele. É essa a razão pela qual a marca traça o produto de acordo 

com o público e sabe tudo sobre ele, principalmente sua cultura/visão da vida 

(Carrascoza, 2012). 

 A publicidade, então, reflete as tendências da sociedade contemporânea 

e se torna uma referência social (Brisolla, 2008) com o intuito de atingir o seu 

público-alvo e fazer com que ele se identifique com o que está sendo retratado. 

Por isso, a publicidade também é uma referência social (Batista, 2008), pois ela 

espelha o comportamento da sociedade e induz as pessoas a se comportarem de 

uma certa maneira e a adquirirem o produto que as fará se sentirem bem e se 

sentirem alguém na sociedade. Em outras palavras, ao usar o produto de uma 

marca o indivíduo se sente parte da sociedade, pois ganha a identidade e 

pertencimento. Douglas Kellner, em seu livro A cultura da mídia (2001), afirma: 

“Tais imagens simbólicas na propaganda tentam criar uma associação entre os 

produtos oferecidos e certas características socialmente desejáveis e significativas, 

a fim de produzir a impressão de que é possível vir a ser o certo tipo de pessoa 

comprando aquele produto” (Kellner, 2001, p. 313).  
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 Segundo Damaso Tito da Motta Neto, a publicidade é como um sistema 

classificatório visto que o consumidor adquire a identidade da marca ao comprar o 

seu produto e apenas consome para ser aceito socialmente: 

o consumo [desse produto] permite que os objetos, diferenciados 
pelos homens, os diferenciem entre si. (...) O consumo é o local de 
individualidades e diferenciações: diferentes produtos apresentam e 
reforçam (ou não) determinadas visões de mundo, identidades e 
valores, determinantes para o funcionamento do jogo social  (Neto, 
2011, p. 54) 

 Como citado antes, a publicidade apresenta um mundo sedutor e 

organizado para persuadir o seu público de que as marcas são algo importante, sem 

o que a vida se esvaziaria. Ela apresenta situações imaginárias e estilos de vidas 

que as pessoas desejam ter, como por exemplo uma vida bem sucedida e saudável, 

família feliz, casa dos sonhos e até uma aparência atraente. Ao retratar esses 

cenários, relacionava-os com o produto veiculado para mostrar aos consumidores  

que ao adquirir o produto, sua vida poderia ser tão perfeita quando ao retratado na 

mensagem publicitária. A apresentação dessas situações também nos permite 

visualizar a imagem promovida  pela marca. A marca Dove, por exemplo, exibe em 

seus anúncios modelos de corpos diferentes e que são felizes e satisfeitas com sua 

aparência. A imagem que a Dove promove para a socidedade é a de uma marca que 

se preocupa com as mulheres e quer que elas tenham auto-confiança com o corpo 

que têm.  

 Na opinião da autora Sandra Makowiecky (2003), os imaginários são 

formados por representações sociais. Para ela, os imaginários criam harmonia para 

as interações sociais visto que ela promove uma identidade por meio do 

compartilhamento das imagens que passam a ser concebidas como reais. Por isso, 

qualquer coisa que cause discordância no grupo, é considerado como uma “ameaça 

a humanidade” (Durand, 2004, p. 118).  

 A publicidade usa os imaginários para criar harmonia entre o coletivo e 

criar uma identidade a ele, usando os seus valores sociais. Segundo a autora Tânia 

Hoff: “o discurso publicitário constrói-se a partir das representações do consumo e 

registra o(s) imaginário(s) dos grupos sociais aos quais se destina (Hoff, 2004, p. 

2).” Assim, a publicidade torna as imagens em discursos e produtos, e o consumidor 

é seduzido a adquirir o produto, ele é “orientado pelas atitudes coletivas da 

propaganda: é temida a ‘violação das massas’” (Durand, 2004, p.118). 
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 Desenvolvemos um levantamento, a partir de pesquisa documental, que 

teve como objetivo estudar os imaginários de corpo na publicidade brasileira 

dentre os seguintes períodos: 1910 à 1920, 1950 à 1960, 1970 à 1980, 1990, e 2000 

à 2010. A partir da análise, foi possível observar que a cada época havia um 

imaginário de corpo diferente do outro que seguia um padrão de estética 

específico. Isso reforça o argumento que as mídias estão sempre transformando 

junto com a visão da sociedade e renovando o modo como abordam o público-alvo. 

 

O corpo diferente na “Campanha Dove Real Beleza” 

 A “Campanha Dove Real Beleza” teve origem na Inglaterra no início de 

2004 com a veiculação de propagandas que exibiam mulheres de “corpos normais”, 

diferente do padrão estético, por exemplo quando a Unilever lançou diversos 

outdoors que apresentavam mulheres como características próprias. Ao lado da 

imagem uma pergunta com duas alternativas de resposta para o espectador: uma 

evidenciava o lado negativo sobre aquela característica e uma com o lado positivo 

no qual estava assinalado como a aletrnativa correta. De acordo com Brisolla em 

seu estudo Representação da Mulher na Campanha pela Real Beleza Dove, os 

anúncios aumentaram as vendas na Europa em 700% mas foi muito criticada por não 

apresentar corpos de modelo profissionais. Em março de 2004, como parte da 

campanha, a Dove realizou a pesquisa “A Real Verdade sobre a Beleza: um 

Relatório Global” que teve duração até setembro de 2004. O resultado auxiliou na 

percepção da Dove de que as mulheres “se sentiam oprimidas pelo estereótipo de 

beleza” (Brisolla, 2006, p. 45), e também na “criação um novo conceito do produto 

Dove” (Brisolla, 2006, p. 47). 

 Em setembro de 2004, a “Campanha Dove Real Beleza” chegou ao Brasil 

e, embora tenha grandes diferenças culturais em relação à campanha da 

Inglaterra, como a forma do corpo o qual apresenta maior diferença entre si no 

Brasil visto que é um povo miscigenado, o produto aparece desacompanhado de 

outros nos anúncios da Inglaterra, os depoimento das modelos aparecem ao lado e 

não sobrepostas da imagem, e, o mais importante, quando há várias mulheres na 

propaganda elas não estão de lado mas sim de frente mostrando o seu corpo, a 

linha conceitual é semelhante. 
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 Para a realização da pesquisa empírica, foi realizada a análise de peças 

publicitárias da “Campanha Dove Real Beleza” que recorrem à diferentes 

representações estéticas corporais lançadas e veiculadas no Brasil, pois assim 

possível fazer uma comparação mais elaborada com outros anúncios de cosméticos 

que costumam ser encontrados em revistas e jornais e com uma modelo com corpo 

irreal. Desse modo, o corpus é composto por onze propagandas que abordam os  

seguintes temas: creme hidratante com soro nutritivo 24 horas; Sistema Firmador 

Dove; Linha Verão Dove; Dove Quer Você, Adesivos da Beleza, Retratos da Real 

Beleza, Evolução, Pequenas Meninas e Gordinha Sexy. A análise foi feita com base 

na relação entre imagem e texto, observando o modo como é feita a abordagem, 

assim como o discurso publicitário e estudando o dito e não-dito das peças 

publicitárias.   

 Pôde-se perceber a partir da análise que os corpos apresentados na 

“Campanha Dove Real Beleza” não costumam ser encontrados nas mídias sociais e 

também não se encaixam no estereótipo de beleza. Além disso, eles não são 

semelhantes entre si uma vez que possuem características distintas e únicas que 

fazem parte da identidade da mulher. Esses corpos são diferentes pois não 

apresentam aspectos do padrão, isto é, contêm dobrinhas, manchas, marcas, 

rugas, cicatrizes, sardas. O corpo pode ser tanto curvilíneo quanto retilíneo, ter 

bustos grandes ou pequenos, bumbum firme ou flácido. O corpo diferente não tem 

um tamanho e nem uma altura específica, ele é do jeito que é naturalmente. 

 A reação das mulheres quando encontram esse corpo diferente da Dove é 

de admiração pois o corpo da Dove é representado com positividade e as diferenças 

são expressadas como uma qualidade e não deformidade. Assim as espectadoras se 

sentem encorajadas a olharem para si mesmo com respeito, reação oposta quando 

mulheres se deparam com um corpo utópico que se sentem encorajadas a mudar e 

transformar o seu corpo através de cirurgias plásticas e de produtos químicos para 

alcançar uma aparência quase inatingível.  

 A marca releva as diferenças excluídas pela mídia e incentiva a mulher a 

dar mais valor para essas peculiaridades, tentando mudar sua auto-percepção. A 

mensagem que a Dove tenta passar é de que todos são estéticamente diferentes e 

de que a aparência não é o único modo de conceituar a beleza mas também a 

“confiança” da mulher em si mesma. A Dove não se refere apenas ao corpo da 
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mulher, mas também à sua atitude que é aquela que se aceita como é e que não 

limita o conceito de “beleza” só como aspectos físicos mas também como “estado 

de espírito”. Por exemplo, no anúncio do creme hidratante com soro nutritivo 24 

horas no qual Andréa percebe depois que é desrespeitada por ter sardas que elas 

são seu maior valor, e também no anúncio “Adesivos da Beleza” onde a Dove 

comprova que as críticas de mulheres sobre si mesma são meramente psicológica e 

que elas pensam que só são bonitas quando há alguma coisa contribuindo com essa 

beleza, como um produto cosmético, quando, na verdade, elas podem se sentir 

bonitas se mudarem a forma de pensar sobre si mesmas. 

 Por outro lado, se analisarmos a marca com um olhar mais crítico, ela se 

apropria da diferença como uma estratégica de marketing. Ela usa o tom emocional 

para criar um vínculo com o público-alvo e estabelecer uma relação com ele 

através da construção de um significado e um sentimento no qual a espectadora 

pode se identificar. A Dove tenta não só contruir um significado de beleza e mudar 

a visão das palavras sobre o conceito beleza, mas também tenta se diferenciar de 

outras marcas concorrentes e atrair mulheres, criando um vínculo e persuadindo-as 

a comprarem seus produtos. A Dove mostra que se importa com as mulheres que 

não estão dentro do padrão estético, mas ao mesmo tempo divulga produtos que 

embelezam a mulher, como creme hidratante com soro nutritivo 24h que deixara a 

pele mais macia, ou o “Sistema Firmador” que deixa as curvas mais firmes. 

Devemos questionar porquê a Dove quer que as mulheres considerem beleza como 

“estado de espírito”, “confiança” e aparência natural se a marca vende produtos 

que buscam mudar e embelezar o corpo orgânico. Por isso, deve-se a olhar para a 

Dove não como uma marca revolucionária, mas sim como uma marca como 

qualquer, que por trás de sua campanha e de sua missão de mudar a auto-

percepção de mulheres, seu objetivo principal é vender. 

 Outro argumento para o qual não se pode considerar a Dove como uma 

marca revolucionária é pelo fato que a publicidade está sempre alterando seu 

discurso pois ela se apropria dos valores da sociedade, que também se inovam, 

para passar se comunicar com o público-alvo. Além disso, como visto antes o corpo 

na mídia está em constante transformação, criando novos signos e sentidos, pois 

ele, além de tudo, representa culturas e visões que estão também se renovando. 

De acordo com Corbin: “o corpo é uma ficção, um conjunto de representações 
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mentais, uma imagem inconsciente que se elabora, se dissolve, se reconstrói 

através da história do sujeito, com a mediação dos discursos sociais e dos sistemas 

simbólicos” (Corbin, 2008, p. 9).  Em vista disso, o corpo da Dove só é “diferente” 

porque foge dos padrões de beleza, porém não é “diferente” em relação a 

revolução e inovação visto que ele está dentro das lógicas e estratégias do discurso 

publicitário. 

 

Considerações finais   

 Esse artigo tem como tema a diversidade corporal apresentada na 

“Campanha Dove Real Beleza” e busca-se estudar a imagem de corpo abordada na 

campanha.  

 Na primeira parte da pesquisa, foi feita uma pesquisa teórica que aborda 

como o corpo padrão e o corpo diferente são apresentados nos meios de 

comunicação e também para discorrer sobre as funções da publicidade na 

sociedade. Foi concluído que o corpo não só representa o indivíduo mas também 

uma cultura visto que cada etnia interpreta o corpo de uma forma e expressa seus 

valores em seu corpo. Por isso, o corpo também pode ser considerado uma forma 

de expressão tanto cultural quanto individual. Em relação ao corpo padrão, 

imposto pelas mídias sociais, ele menospreza sinais de envelhecimento, ou 

qualquer dobrinha, mancha e marca. Porém, como a mídia é semelhante a um 

porta-voz para as diferenças, ainda que seja raro encontrar corpo diferente, ele 

vêm ganhando mais espaço nos meios de comunicação e a sociedade começa a 

aceitar e a respeitar as diferenças. Além disso, foi possível deduzir que a 

publicidade tem como principal objetivo vender mas também de criar um mundo 

da empresa, uma identidade ao produto e estabelecer um vínculo com o seu 

público-alvo. 

 Na segunda parte da pesquisa, foi feita uma pesquisa empírica para 

analisar os imaginários de corpo na publicidade brasileira, que permitiu observar 

que cada época tinha um padrão de beleza e que ele alterava ao longo dos anos, e 

também para analisar o corpo diferente da “Campanha Dove Real Beleza”, que 

tornou possível o alcance dos objetivos dessa pesquisa. 

 O objetivo principal foi analisar como a imagem de beleza feminina, ou 

seja, o corpo diferente está representado na “Campanha Dove Real Beleza” e como 
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objetivos secundários identificar os aspectos da estética corporal diferente 

apresentada na campanha Dove e problematizar a diferença presente na 

publicidade da marca Dove. Diante da análise feita, ficou evidente que a marca 

representa a diversidade corporal com positividade para incentivar as mulheres a 

não terem vergonha de si mesma, a mudarem o jeito de como se vêem e o modo 

como conceituam a palavra “beleza”. 

  Foi possível identificar que o corpo diferente da Dove é caracterizado 

por dobrinhas e curvas de diversas medidas, cabelos de diferentes tipos e cores, 

pele com diferente aspectos, como liso, rugado, sem ou com manchas, cicatrizes 

ou marcas. Ele é conceituado como diferente pois não segue um paradigma e não 

se encaixa dentro do padrão de beleza, ou seja, não costuma ser divulgado em 

meios de comunicação.  

 Pôde-se perceber também que a Dove usa o corpo diferente como uma 

estratégia de marketing, fato que pode ser evidênciado quando a marca se 

contradiz em algúns anúncios, como por exemplo na propaganda em que o produto 

“Sistema Firmador”, o qual deixa as curvas mais firmes, é divulgado. Se para a 

marca beleza significa “estado de espírito” e não se limita à aparência, deve-se 

questionar porquê a Dove está veiculando um produto que aperfeiçoa o corpo. 

Além disso, o corpo diferente não é uma inovação da propaganda e sim apenas uma 

representação da nova visão da sociedade que, como visto no tópico O corpo 

diferente nas mídias sociais, está em constante renovação e o corpo diferente está 

ganhando espaço na sociedade, ganhando novos significados dentro dela. 
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