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RESUMO
As mulheres gordas passaram muito tempo sem saber o que é consumir moda. Entretanto, nos
últimos anos, observamos a criação e intensificação do mercado de moda plus size em âmbito
global, impulsionado por movimentos de valorização da diversidade que emergem na esfera
das contemporâneas culturas do consumo. Assim, a mulher gorda ganha visibilidade não mais
sob a condição de doente, e sim sob a condição de consumidora. O tema desta pesquisa é a
transformação do corpo feminino gordo em plus size, considerando o engendramento de
biopolíticas e biossociabilidades nos ordenamentos midiáticos e de consumo, promovidos no
âmbito da comunicação de moda plus size no Brasil e nos EUA. A investigação em dois
países evidencia o caráter comparativo da pesquisa. Compreendendo a mulher plus size como
um produto resultante da concepção neoliberal que caracteriza a sociedade capitalista atual,
refletimos sobre a relação entre os discursos a respeito do corpo gordo e os discursos da moda
plus size. Como se dá a transformação do corpo feminino gordo em plus size? Para
examinarmos esse fenômeno, cruzamos quatro eixos de estudos específicos no referencial
teórico: os Fat studies, os Body studies, os Fashion studies, e os Media studies. Eles
funcionam como chaves teórico-metodológicas, e vão dialogar com as noções de biopolítica e
biossociabilidade, no contexto dos estudos de comunicação e consumo. Também foi realizada
uma pesquisa documental para coleta de peças publicitárias de marcas de moda, e uma
observação de inspiração etnográfica em lojas de moda plus size no Brasil e EUA. Mostramos
ao longo dessa tese algumas estratégias biopolíticas usadas para produzir o corpo feminino
gordo no âmbito da moda plus size: 1. A alteridade da mulher gorda é ressignificada como
diferença. 2. As campanhas publicitárias das marcas de moda plus size revelam uma tensão
entre polícia e política (RANCIÈRE, 2006). 3. A mulher plus size é apresentada sob a lógica
da sociedade da performance (HAN, 2017) e é celebrada como consumidora, ganhando
existência no e pelo consumo. 4. A formação do estilo de vida plus size, embora pareça um
contraponto ao estilo de vida saudável e magro, segue o mesmo modelo deste. Assim, embora
plus size seja somente um termo mercadológico para designar “tamanho grande” em inglês, se
tornar uma mulher plus size significa assumir uma nova identidade, pois afeta o corpo, o
comportamento, a mente e o modo de viver. O estilo de vida plus size promove a reordenação
da vida da mulher gorda, a qual é inserida no circuito de consumo magro, e, desse modo,
também deve ser saudável e leve: ela malha, se alimenta corretamente e incorpora práticas
cosméticas e estéticas. A esfera comunicacional da moda plus size opera transformações
biopolíticas na produção de sentidos conferidos ao corpo gordo e magro, promovendo as
condições para a formação de uma nova identidade da mulher gorda. Assim, os ordenamentos
midiáticos e de consumo promovidos no âmbito da comunicação de moda plus size no Brasil
e nos EUA se constroem em dois polos: de um lado, a adesão às práticas de consumo da
mulher magra, e do outro lado, a reivindicação dos direitos da mulher gorda e o deslocamento
dos sentidos atribuídos a este corpo.
Palavras-chave: comunicação e consumo; moda plus size; biopolítica; biossociabilidade,
biopotência.

AIRES, Aliana Barbosa. From fat to plus size: the biopolitical production of the body in
cultures of consumption - between Brazil and the USA, 2019. Doctoral Thesis in
Communication and Consumption Practices –Postgraduate Research Program in
Communication and Consumption Practices, School of Advanced Studies in Advertising and
Marketing/Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), São Paulo.

ABSTRACT
Fat women have been excluded from the fashion experience for a long time. However, in
recent years, the plus size fashion market has been created and intensified globally, driven by
movements of appreciation of diversity that emerge in the sphere of contemporary consumer
cultures. Thus, the fat woman gains visibility no longer under the condition of illness, but as a
consumer. The theme of this research is the transformation of the fat female body into plus
size, considering the engendering of biopolitics and biosociabilities in the media and
consumer order, promoted in the context of plus size fashion communication in Brazil and the
USA. Research in two countries shows the comparative nature of the research. Understanding
the plus size woman as a product of the neoliberal conception that characterizes the current
capitalist society, we reflect on the relation between the discourses regarding the fat body and
the discourses of plus size fashion. How is the transformation of the fat female body into plus
size accomplished? To examine this phenomenon, we cross four axes in the theoretical
framework: Fat Studies, Body Studies, Fashion Studies, and Media Studies. They function as
theoretical methodological keys and will dialogue with the notions of biopolitics and
biosociability, in the context of communication and consumption studies. A documentary
survey was conducted to collect advertising pieces from fashion brands, and an observation of
plus size fashion stores in Brazil and the USA was undertaken, inspired by ethnographic
methods. Through the thesis, we have discovered some biopolitical strategies used to produce
the fat female body in plus size fashion: 1. Fat women´s alterity is resignified only as a
difference. 2. The advertising campaigns of plus size fashion brands reveal a tension between
police and politics (RANCIÈRE, 2006). 3. The plus size woman comes under the logic of the
performance society (HAN, 2017) and as a consumer, exists in and through consumption. 4.
The formation of the plus size lifestyle, although it seems a counterpoint to the healthy and fit
lifestyle, follows its same model as well. Thus, although plus size is only a marketing term to
designate "big size" in English, becoming a plus size woman means taking on a new identity
because it affects the body, behavior, mind, and way of life. The plus size lifestyle promotes
the reordering of the fat woman's life, which enters in the fit consumer circuit, and thus must
be healthy and light: it knits, feeds properly and incorporates cosmetic and aesthetic practices.
The communicational sphere of plus size fashion operates biopolitical transformations in the
production of meanings of the fat and lean body, promoting the conditions for the formation
of a new identity of the fat woman. Thus, media and consumer policies promoted by plus size
fashion communication in Brazil and the USA are built in two poles: on the one hand,
adherence to the consumption practices of the thin women, and on the other hand,
reivindicating the rights of the fat woman and the displacement of the senses attributed to this
body.
Keywords: communication and consumption; plus size fashion; biopolitics; biossociability,
biopotency.
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RESUMEN
Las mujeres gordas pasaron mucho tiempo sin saber qué es consumir la moda. Sin embargo,
en los últimos años, observamos la creación e intensificación del mercado de moda más
grande a nivel global, impulsado por movimientos de valorización de la diversidad que
emergen en la esfera de las contemporáneas culturas del consumo. Así, la mujer gorda gana
visibilidad no más bajo la condición de enfermo, sino bajo la condición de consumidora. El
tema de esta investigación es la transformación del cuerpo femenino gordo en plus tamaño,
considerando el engendramiento de biopolíticas y biossociabilidades en los ordenamientos
mediáticos y de consumo, promovidos en el ámbito de la comunicación de moda plus size en
Brasil y en los Estados Unidos. La investigación en dos países evidencia el carácter
comparativo de la investigación. Comprendiendo la mujer más grande como un producto
resultante de la concepción neoliberal que caracteriza a la sociedad capitalista actual,
reflexionamos sobre la relación entre los discursos acerca del cuerpo gordo y los discursos de
la moda plus size. Cómo se da la transformación del cuerpo femenino gordo en plus size? Para
examinar este fenómeno, cruzamos cuatro ejes de estudios específicos en el referencial
teórico: los Fat studies, los Body studies, los Fashion studies, y los Media studies. Ellos
funcionan como claves teórico-metodológicas, y van a dialogar con las nociones de
biopolítica y biossociabilidad, en el contexto de los estudios de comunicación y consumo.
También se realizó una investigación documental para la recolección de piezas publicitarias
de marcas de moda, y una observación de inspiración etnográfica en tiendas de moda plus size
en Brasil y Estados Unidos. A lo largo de esta tesis, mostramos algunas estrategias
biopolíticas usadas para producir el cuerpo de la mujer gorda en el ámbito de la moda plus: 1.
La alteridad de la mujer gorda es resignificada como diferencia. 2. Las campañas publicitarias
de las marcas de moda más grande revelan una tensión entre policía y política (RANCIÈRE,
2006). 3. La mujer plus size es presentada bajo la lógica de la sociedad de la performance
(HAN, 2017) y es celebrada como consumidora, ganando existencia en y por el consumo. 4.
La formación del estilo de vida plus size, aunque parezca un contrapunto al estilo de vida sano
y delgado, sigue el mismo modelo de éste. Por lo tanto, aunque plus size sea sólo un término
mercadológico para designar "tamaño grande" en inglés, convertirse en una mujer más grande
significa asumir una nueva identidad, pues afecta el cuerpo, el comportamiento, la mente y el
modo de vivir. El estilo de vida más grande promueve la reordenación de la vida de la mujer
gorda, la cual se inserta en el circuito de consumo magro, y, por lo tanto, también debe ser
sano y ligero: la malla, se alimenta correctamente e incorpora prácticas cosméticas y estéticas.
La esfera comunicacional de la moda más grande opera transformaciones biopolíticas en la
producción de sentidos conferidos al cuerpo gordo y delgado, promoviendo las condiciones
para la formación de una nueva identidad de la mujer gorda. Así, los ordenamientos
mediáticos y de consumo promovidos en el marco de la comunicación de moda plus size en
Brasil y en los Estados Unidos se construyen en dos polos: por un lado, la adhesión a las
prácticas de consumo de la mujer magra, y del otro lado, los derechos de la mujer gorda y el
desplazamiento de los sentidos atribuidos a este cuerpo.
Palabras clave: comunicación y consumo; moda más grande; biopolítica; biosocialidad.
biopotencia.
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INTRODUÇÃO
Tem gente gorda que não tem uma calça jeans e uma blusa básica. Passei a
ter empatia com mulheres com dificuldades maiores que a minha. Eu visto
52-54, encontrava coisas antiquadas, sem o meu estilo, mas ainda conseguia
usar algo. Tem gente que não conseguia encontrar nada, principalmente os
que vestem acima do 54, por aí. Já recebi mensagens de mulheres que têm
um vestido e uma calça, apenas. Quando uma peça está lavando, usa a outra,
e vice-versa. Outras pessoas chegam a se vestir com lençol ou canga. Isso é
muito sério. É um ciclo: a pessoa não tem roupa, não consegue um trabalho,
não tem dinheiro para comprar roupa, isso inviabiliza a convivência em
sociedade...É um ciclo difícil de ser quebrado e onde entra a questão do
preconceito em geral (PERIM, 2018, p.18).

O relato acima é parte da entrevista concedida pela criadora do evento Pop Plus,
Flávia Durante, para o jornal AGAZETA em 26 de dezembro de 2018. O Pop Plus é hoje a
maior feira de moda plus size do Brasil e uma das maiores do mundo. Desde 2012, o evento
acontece quatro vezes por ano em São Paulo, e nele marcas de moda autorais voltadas para
este público exibem suas peças em diversos stands. O surgimento deste e de outros eventos de
moda plus size no mercado ocidental como um todo são divisores de águas e marcam a
entrada do consumidor gordo no mercado de consumo.
Os gordos passaram as últimas décadas sem conseguir consumir moda. Grande parte
das marcas tradicionais comercializavam peças de roupas em numerações que iam no máximo
até o tamanho 46, quando não encerravam no 44. Algumas poucas marcas dispunham de
numerações maiores, no entanto, em tamanhos grandes, só eram encontradas peças básicas,
como jeans e camisetas ou vestidos simples, geralmente em estilo antiquado, sem qualquer
informação de moda e sem acompanhar as tendências de estilo vigentes.
Ao mesmo tempo, ao longo da modernidade, a moda se instaura como uma
experiência de consumo central no cotidiano e amplia sua influência na formação da
identidade dos indivíduos, que ganham autoestima e prazer ao escolher as peças que vão
vestir e ao compor seu estilo. A circulação do estilo de vida fashion, com a estilização do “eu”
proposta pela moda e intensamente veiculada e publicizada pela mídia, auxiliou na
constituição de sujeitos que guiam seus comportamentos por meio da moda e de seus estilos.
Esse processo é acompanhado também por uma mudança na formação da
subjetividade. Antes seguíamos um modelo de identidade baseado em aspectos sociais fixos
(família, nação, gênero, dentre outros), no qual virtudes e valores como coragem, sabedoria e
humildade eram valorizados em detrimento da aparência externa. Hoje seguimos um modelo
exterior da identidade, em que a aparência corporal passa a identificar fortemente o sujeito.
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“(...) percebe-se um deslocamento daquela subjetividade “interiorizada” em direção a novas
formas de autoconstrução” (SIBILIA, 2008, p. 23).
Diane Crane (2006) explica que no século XIX e até metade do século XX, a França
dominava a cena da moda e ninguém se questionava sobre o que estava usando porque a
moda vinha de cima para baixo, ou seja, era ditada por grandes estilistas da alta-costura e
pelas altas classes sociais, assim “o sistema da moda produziu estilos de roupas que
expressavam a posição social das mulheres que a vestiam, ou aquela à qual aspiravam”
(CRANE, 2006, p. 272). Ou seja, a moda servia como elemento diferenciador das classes
sociais.
No entanto, no mundo contemporâneo, a autora observa como isso mudou, e hoje a
moda é um fenômeno relacionado à construção e expressão da identidade do sujeito
contemporâneo, correspondendo aos valores que ele deseja “externar” por meio de sua
aparência. Crane sublinha que a moda passou por transformações tão radicais no final do
século XIX que é possível dizermos que antes era voltada para as “classes”, e hoje é voltada
para o consumidor, “em vez de se orientar para o gosto das elites, a moda de consumo
incorpora gostos e interesses de grupos sociais de todos os níveis” (CRANE, 2006, p. 273).
Ressaltamos que a globalização e a comunicação têm papel fundamental nesse
processo de mudança – de uma moda que diferenciava as “classes” (moda de classe) para uma
moda que constrói a “identidade” (moda de consumo). A globalização democratizou a moda,
porque a tornou mais acessível a todas as classes sociais e culturas. No entanto, isso só foi
possível por meio do aparato midiático proporcionado por um sistema de comunicação
massivo, que exerceu função determinante na veiculação das informações de moda em âmbito
global. “O desenvolvimento de uma mídia eletrônica poderosa, de grande penetração e
imagens pós-modernas, mudou a difusão da moda e redefiniu a questão de sua
democratização” (CRANE, 2006, p. 269).
Essa mudança não significa, conforme a autora, que o status conferido pela classe
social não tenha mais importância na moda e sim que, ao lado deste, outras categorias – como
estilo de vida, gênero e tamanho podem revelar-se mais significativas para os indivíduos
quando se trata de criar uma aparência com as roupas. É neste contexto que inserimos a moda
plus size e o seu consumidor. Se a moda é uma ferramenta de identidade do sujeito
contemporâneo, como é formada a identidade de um indivíduo gordo, que por muito tempo
não encontrava disponíveis no mercado roupas que coubessem em seu corpo e ainda hoje
enfrenta dificuldades para se vestir de acordo com as tendências sugeridas pela moda? Como
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se constrói uma identidade pela negação do consumo?
É fato que, o sistema da moda, desde o final do século XIX se voltou para o consumo
e o consumidor e se expandiu de modo a abrigar diversos grupos sociais, com a criação de
nichos de mercado como moda urbana, jovem, hippie, infantil, trabalho, dentre outros.
Mesmo assim, completamente ignorou o consumidor que veste numerações grandes.
Considerando que a indústria da moda, dentro do contexto capitalista, se constitui como uma
das maiores indústrias do consumo, cujo objetivo final é o lucro, é quase inacreditável que
tenha ignorado um mercado com enorme potencial de consumo, dado o aumento da obesidade
como uma epidemia global, especialmente no Ocidente. O que poderia explicar isso? Teria o
preconceito contra o corpo gordo se deslocado do social para o mercado, superando a
valorização do aspecto econômico, tão característico desta instância da sociedade?
Polain (2013), numa investigação profunda sobre a sociologia da obesidade, afirma
que num processo de seleção de uma vaga para trabalho, um candidato com aparência obesa
passa a imagem de lentidão, desleixo e incompetência, enquanto o magro e atlético mostra
uma imagem de ser bem-sucedido. Com as mulheres, a estigmatização ainda é pior, por causa
da associação entre beleza e magreza, construída nas sociedades contemporâneas. O referido
autor relata que mulheres obesas geralmente casam-se com homens de nível social, cultural e
econômico inferior que aqueles com quem as mulheres magras se casam.
Rothblum (2011), pesquisadora dos Fat Studies norte-americanos, corrobora o
argumento de Polain e evidencia a fragilidade dos estudos que associam a obesidade ao risco
de doenças. Ela reflete, por exemplo, sobre a relação entre obesidade e baixo nível social
defendida por muitos estudos médicos, que relacionam os mais pobres a uma maior taxa de
obesidade por terem menos acesso a informações nutricionais, a comprar alimentos diet/light,
e a fazer tratamentos contra a obesidade. Para a autora, é a estigmatização e não a obesidade a
causa de os indivíduos obesos serem pobres, já que estes, excluídos dos circuitos sociais
dominantes e das melhores posições de trabalho, são relegados a subempregos e condições
marginalizantes.
Trazemos novamente a fala de Flávia Durante em entrevista concedida ao jornal
AGAZETA sobre o ciclo vicioso enfrentado pelos corpos gordos, desde que “a pessoa não tem
roupa, não consegue um trabalho, não tem dinheiro para comprar roupa, isso inviabiliza a
convivência em sociedade” (PERIM, 2018, p.18). Verificamos aí a forte relação de
interdependência entre o meio social e o mercado, no que diz respeito ao preconceito contra
os corpos gordos. A sociedade estigmatiza tanto esses indivíduos, classificando-os como
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doentes, lentos, pouco persistentes, pouco sofisticados, dentre tantos significados negativos,
que isso leva o mercado a se negar a atender os gordos.
Observamos que há um silenciamento quanto ao corpo gordo no âmbito dos discursos
sociais e mercadológicos, que o invisibilizam e, desse modo, o excluem. Não há no mercado,
por exemplo, cadeiras projetadas para indivíduos que pesem acima de 200 kg, e se há, são
especiais e devem ser pedidas sob encomenda. Não há camas ou colhões reforçados para uso
deste indivíduo, quando já temos colchões com tecnologias avançadas, que, por exemplo,
induzem ao sono e prometem até proteger e corrigir desvios de coluna.
Por outro lado, há um excesso de discursos a respeito do corpo gordo sendo veiculados
pela instância médica e de saúde pública e privada, que conferem caráter patológico e mortal
à obesidade, medicamentalizando o gordo e lhe dando extrema visibilidade como um ser
“doente”, que precisa mudar seus hábitos e emagrecer. Enquanto o mercado de consumo
dominante parece ignorá-lo, o gordo é incluído sob a condição de doente, em um extenso
circuito de consumo que movimenta, por exemplo, remédios para emagrecimento, atividades
físicas, procedimentos estéticos, dentre outros, promovendo o estilo de vida “magro e
saudável”.
No entanto, especialmente nos últimos dez anos, observamos a criação e intensificação
do mercado de moda plus size em âmbito global, impulsionado por movimentos de
valorização da diversidade que emergem na esfera contemporânea. Com o ganho de
visibilidade que este mercado proporciona, o indivíduo gordo é finalmente incluído no
universo do consumo, passando a existir e ser inserido nas estratégias de mercado não mais
sob a condição de doente, e sim a sob a condição de consumidor.
O tema desta pesquisa é a transformação do corpo feminino gordo em plus size,
considerando o engendramento de biopolíticas e biossociabilidades nos ordenamentos
midiáticos e de consumo promovidos no âmbito da comunicação de moda plus size no Brasil
e nos EUA. A motivação para investigar esse tema surgiu inicialmente de um interesse
pessoal da pesquisadora, cujo corpo se qualifica como o que hoje é chamado de plus size. Ela
enfrenta/enfrentou diversos estigmas relacionados ao seu corpo, especialmente o modo como
o mercado de moda feminino a excluiu, e vem ignorando as mulheres gordas durante as
últimas décadas.
Entendemos o corpo plus size como um produto de noções contemporâneas de
construção da identidade, baseadas na lógica do desempenho (HAN, 2017), desse modo
propomos refletir sobre a relação entre moda, discursos midiáticos e corpo gordo na
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construção da identidade da mulher plus size. Consideramos a moda plus size como o nicho
de mercado que comercializa peças de roupas em numerações grandes, começando
frequentemente a partir do tamanho 46 no Brasil e acima de 10 nos EUA.
Embora a moda plus size possa abranger uma diversidade de corpos, compreendemos
que a grande maioria de seu público tem obesidade, conforme classificação médica.
Entretanto, optamos usar o termo “gordo” e não “obeso” nesta tese, por entendermos que a
“obesidade” está associada a um problema de saúde, enquanto a gordura consiste numa
rotulagem política do corpo, que tem múltiplos significados, o que se aproxima do
direcionamento político com que buscamos abordar o corpo nesta pesquisa.
Consideramos que gordura e obesidade são termos culturalmente localizados, que têm
ontologias complexas e multifacetadas, além de abrangerem questões diversas como gênero,
religião, história, raça e classe. Segundo Mc Cullough e Hardin (2013), gordura denota não
apenas o peso, mas também uma avaliação moral do corpo e da pessoa gorda, assim, ativistas
gordos usam o termo gordura para ressignificar a palavra, reafirmando e valorizando o
tamanho grande.
Em 2016, a Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores
problemas de saúde pública no mundo, e prevê que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos
estejam com sobrepeso; e mais de 700 milhões, obesos. O resultado de um estudo,
coordenado por cientistas do Imperial College London e publicado na revista científica Lancet
(2016) mostra que um quinto da população brasileira adulta, ou seja, quase 30 milhões de
pessoas, é considerada obesa. O número é maior entre as mulheres: 23% delas eram obesas
em 2014. Entre os homens, 17% estão obesos. Esses índices colocam o Brasil entre os países
mais obesos do mundo: fica na 5º posição quando se trata da população feminina e na terceira,
atrás da China e Estados Unidos, quando são observados os dados referentes à população
masculina.
Assim, o aumento do número de indivíduos com sobrepeso e obesidade em escala
mundial, somado à intensificação de sua participação no mercado de moda e em movimentos
sociais contra a estigmatização pelo excesso de peso corporal, possibilitou a emergência de
um nicho de mercado em potencial denominado plus size. Este é representado por uma
demanda crescente de indivíduos (principalmente mulheres que tem sobrepeso ou obesidade)
com poder aquisitivo, que buscam participar do mercado de consumo de moda. No entanto,
enquanto no Brasil o segmento plus size ganha evidência a partir dos anos 2010, nos EUA, o
que chamamos hoje de moda plus size, é uma indústria secular que surgiu por volta de 1900
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sob o nome Stoutwear.
Para termos ideia da distância temporal no desenvolvimento do mercado nos dois
países, Peters (2018) conta que no verão de 1915, a revista americana Women’s Wear já
anunciava que o segmento de moda Stoutwear emergiria como uma das mais importantes e
lucrativas categorias de roupas ready-made (roupas prontas, tradução nossa) nos Estados
Unidos. Entretanto, passado um século, o discurso em torno do negócio de roupas femininas
em tamanhos grandes, hoje chamado de plus size, parece permanecer semelhante, já que ainda
está chamando atenção para o potencial do mercado. Por exemplo, no final de 2017, o Wall
Street Journal valorizou o setor de roupas plus size, como um bom negócio, movimentando
aproximadamente US $21 bilhões anuais apenas nos Estados Unidos (PETERS, 2018).
Isso nos leva a questionar porque o mercado de moda em numerações grandes, mesmo
com potencial demonstrado desde 1915, se desenvolveu a passos tão lentos nos EUA, e
embora seja um dos mais avançados do mundo, ainda é uma indústria relativamente pequena
nesse país se comparada à moda convencional. Será que o atraso no desenvolvimento do
mercado de moda para numerações grandes nos EUA pode indicar que o preconceito contra o
corpo gordo influencia no avanço deste segmento, tendo travado sua evolução por um século?
No Brasil, também temos um mercado com bastante potencial. De acordo com dados
da Associação Brasileira de Vestuário (ABRAVEST), divulgados em uma pesquisa realizada
pelo Mundo do Marketing em abril de 2017, a categoria de moda plus size cresce 6%
anualmente e movimenta cerca de R$ 5 bilhões. Esse percentual corresponde a cerca de 300
lojas físicas e aproximadamente 60 virtuais. Ainda de acordo com esta pesquisa, a expectativa
para o mercado brasileiro é de crescimento de pelo menos 10% ao ano.
Os números acerca da presença de obesidade no público feminino em ambos países
(Brasil e EUA) também são altos e relevantes para constatarmos a demanda em potencial
deste mercado: 67% das mulheres americanas tem sobrepeso ou obesidade. No Brasil, 50%
dos indivíduos estão obesos (ABESO, 2019). Tais números corroboram os resultados de um
estudo realizado pela Universidade de Washington (CHRISTEL, 2016), indicando que a
mulher média norte-americana hoje usa um tamanho dezesseis (correspondente ao tamanho
50 no Brasil), o que a coloca muito além do tamanho padrão.
Desse modo, embora todos esses dados confirmem o enorme potencial de consumo do
mercado de moda plus size tanto no Brasil como nos EUA, nos questionamos por que esse
segmento demorou tanto para deslanchar e, mesmo com a grande visibilidade que vem
ganhando nos últimos anos, ainda é uma indústria marginalizada em ambos países? Nos EUA,
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se analistas de mercado, críticos e varejistas alardeavam o potencial do setor de roupas para
mulheres gordas (PETERS, 2018) desde o início do século passado, o que aconteceu com a
indústria stoutwear?
E no Brasil, se já tínhamos mulheres gordas ao menos desde a década de 60, quando se
começou a falar em epidemia da obesidade no cenário nacional, e também se neste período se
estabeleceram grandes lojas de departamento, como a Mappin, já instalada desde 1913 em
São Paulo, por que somente há dez anos a moda plus size entra efetivamente em evidência e
começa a constituir um mercado para atender principalmente mulheres gordas?
Defendemos o argumento de que o preconceito e estigma em relação ao corpo gordo
na sociedade é um dos principais fatores que atrapalha e atrasa o desenvolvimento do
mercado de moda plus size no mundo todo, e especialmente nos dois países que analisamos e
comparamos. Quando observamos as marcas de moda plus size, é possível verificar, em
alguns casos, a materialização dos estereótipos e estigmas em relação ao corpo gordo – da
produção das imagens publicitárias e design das peças ao consumo da moda plus size.
A concepção médica da obesidade como patologia, por exemplo, traz questões de
ordem ético-estética para as marcas, que hesitam em representar mulheres gordas. Ao fazê-lo,
elas acreditam que poderiam estar estimulando uma doença contemporânea mortal,
devidamente classificada e tipificada pelo dispositivo da medicina: a obesidade. Estas marcas
ainda temem estar vinculadas à um possível incentivo ao estilo de vida e os hábitos
inadequados que geram a obesidade nos indivíduos da sociedade contemporânea. É possível
identificar esse argumento de incentivo à obesidade nas manifestações de opiniões de muitos
consumidores em críticas à anúncios de moda plus size que circulam no meio digital.
Isso mostra como os discursos de saúde pública antiobesidade veiculados nas últimas
décadas influenciam não somente na promoção de um estilo de vida saudável, como também
induzem à estigmatização dos indivíduos de corpos gordos, desde que à sua gordura é
conferido o status de doença, e esta deve ser eliminada. Isso sugere a exclusão destes
indivíduos dos circuitos dominantes, com uma única condição para serem reintegrados: que
emagreçam.
A moda plus size abriga muitos dos sentidos e significados conferidos aos corpos
gordos e magros desde a modernidade. Estes sentidos sobrevivem na sociedade
contemporânea, tanto na americana como na brasileira, embora alguns sejam reelaborados.
Uma breve observação no mercado revela isso. Quanto ao design das peças, por exemplo,
verificamos que a maior parte das marcas (brasileiras e americanas), adota um estilo mais
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conservador e antiquado, com a predominância de batas, blusões, calças legging, vestidos em
modelagens largas e estampas com padrão grande. O design, assim, representa o estigma que
atrela ao corpo gordo significados como velhice, feiura, e “estar fora de moda”, sugerindo que
deve ser escondido.
Quanto ao design das peças, também ressaltamos a baixa qualidade na produção, seja
nos materiais usados, na modelagem pouco precisa, e no acabamento das peças. Isso
evidencia uma profunda depreciação pelo consumidor gordo, como se ele não tivesse requinte
e discernimento para observar esses detalhes e não fosse capaz de exigir produtos de
qualidade, consumindo “qualquer coisa”.
Quanto à localização das lojas, verificamos que a maioria das lojas plus size, tanto no
Brasil como nos EUA, são encontradas em bairros periféricos. Em São Paulo, por exemplo,
muitas dessas lojas estão em ruas como Brás ou em shoppings como Análio Franco e
Tucuruvi. Em Nova York, é no circuito do Harlem e Bronx que se instalaram a maior parte
dos endereços. Isso reforça a crença que associa a gordura do corpo a classes
socioeconômicas mais baixas, ou seja, que indivíduos gordos normalmente tem baixo poder
aquisitivo, por isso não se alimentam bem e não conseguem pagar por um bom
acompanhamento médico e físico.
Frequentemente as imagens publicitárias veiculadas por marcas roupas plus size
relacionam a mulher gorda a sensualidade. Esse significado poderia até ser entendido como
positivo, mas na maior parte das vezes, não se trata da mesma sensualidade atribuída ao corpo
magro na moda tradicional. É uma sensualidade brejeira, realçada com peças vulgares,
sugerindo que o corpo da mulher plus size é inferior, apreciado por homens sem requinte e de
baixa condição socioeconômica e cultural.
Também identificamos a depreciação ao corpo gordo na baixa qualidade das peças
publicitárias e no design das lojas voltadas para esse público. As lojas plus size são
geralmente espaços pequenos, recuados e com arquitetura pobre. Por exemplo, muitas vezes
as cadeiras das lojas são pouco resistentes e os manequins são produzidos com material de
fácil desgaste, que muitas vezes não representam seu público, ou porque não são gordos ou
porque a gordura localiza-se apenas no abdômen. A exposição das peças muitas vezes
também é depreciativa, usando o recurso de esticá-las no mostrador com o intuito de provar
que são realmente largas.
Chama-nos atenção, principalmente, que em grande parte das imagens publicitárias
veiculadas por marcas de moda plus size seja possível também verificar obediência às normas
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e regras que determinam a beleza corporal padrão. Por exemplo, a maioria das modelos são
altas, têm cabelos lisos e longos e traços finos, e geralmente não apresentam um corpo que a
medicina classifica como obesidade mórbita, são só maiores que as modelos do mercado
convencional. Hoje o consumo assume papel decisivo na formação das identidades, desde que
“atualmente configuram-se no consumo, dependem daquilo que se possui, ou daquilo que se
pode chegar a possuir” (GARCÍA-CANCLINI, 2010, p. 30-31). A publicidade, por sua vez, é
uma das mais potentes narrativas midiáticas na divulgação de estereótipos e preconceitos,
desse modo, quando o mercado plus size veicula imagens que não representam o corpo gordo
como ele realmente é ou que o enquandram em um padrão, pode estar reforçando ainda mais a
exclusão dos indivíduos classificados com obesidade.
Entretanto, somente por incluir os corpos gordos nas estratégias de comunicação das
marcas de moda, o mercado plus size oferece resistência a essa estigmatização, de algum
modo. A circulação de imagens femininas de corpos plus size, que passam a povoar o cenário
contemporâneo ao lado das imagens de corpos que correspondem ao padrão de beleza
dominante: magro, jovem, alto, caucasiano, indica um movimento de deslocamento nos
sentidos dominantes do corpo. Entra em cena uma dinâmica em que a esfera mercadológica se
apropria da diferença, reorganizando-a segundo alguns princípios: se, por um lado, procuram
apagar a alteridade, também levam ao empoderamento das mulheres gordas, que
experimentam transformações na construção identitária, na autoestima, no pertencimento
social, e nas sociabilidades, passando a movimentar circuitos de afetos, ou seja,
biossociabilidades.
Ao inserirem no mercado esses indivíduos, antes invisibilizados, a comunicação de
moda plus size provoca alterações significativas na formação da subjetividade e da
sociabilidade. O mercado plus size, na medida em que institucionaliza a inserção do corpo
gordo na indústria da moda, a partir da reorganização das medidas corporais, de modo a
abarcar corpos fora do padrão dominante, possibilita que os indivíduos possam se reconhecer
socialmente por meio de critérios mercadológicos referentes a vestibilidade. Desse modo,
podemos dizer que, de algum modo, a esfera do consumo de moda plus size movimenta o
sistema de representação corporal vigente, substituindo o corpo magro padrão das imagens da
moda por um corpo de proporções maiores.
A distância temporal no desenvolvimento do mercado plus size nos dois países (Brasil
e EUA) é um aspecto importante para apontar as estratégias do mercado de moda plus size.
Enquanto nos EUA este mercado é secular, e está num estágio de desenvolvimento há mais
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tempo, no Brasil é recente, tendo como referência a moda plus size americana. A partir disso,
constatamos que o desenvolvimento das culturas do consumo se dá em diálogo com aspectos
políticos, socioculturais e econômicos de cada sociedade, mas o modo de operar das culturas
de consumo se mantém, já o mercado tende a seguir um modelo padrão e neste aspecto tem
muitos elementos iguais, não importando a sociedade.
Esse modo de operar as culturas do consumo se dá por meio de estratégias de
biopolíticas, que são muito semelhantes nos EUA e no Brasil. As estratégias biopolíticas
engendradas nos ordenamentos do consumo se manifestam em vários níveis: na estetização do
corpo, quando as imagens de corpo – neste caso, o gordo – espraiam-se pela cena midiática;
nas práticas cotidianas, quando as convocações do consumo apresentam estilos de vida e
mapas cognitivos para a saúde, a beleza e a felicidade; nas estratégias publicitárias, quando o
corpo belo e saudável – o que independente de ser magro ou gordo – é apresentado como a
única possibilidade de vida.
Neste contexto, o consumo é um ordenador da vida da população, na medida em que
atua na produção de subjetividades e do cuidado de si. A moda plus size exemplifica esta
atuação no detalhe da vida, na medida corporal, nas linhas do corpo e na experiência cotidiana
de vestir-se. O fortalecimento do mercado de moda plus size no mundo todo evidencia a
intensificação e sofisticação do investimento do biopoder, que amplia sua abrangência sobre a
população, expandindo suas fronteiras para abrigar segmentos populacionais que passavam ao
largo de sua ação ou sofisticando suas estratégias de ação sobre a população.
Por meio dessa observação, procuramos analisar se a moda plus size abre caminho
para a redefinição dos padrões de beleza e corpo vigentes ou se constitui tão somente em um
agenciamento do mercado para explorar novos públicos e ampliar os lucros? Poderíamos falar
da presença de uma dimensão política a partir da comunicação de moda plus size? Como o
corpo plus size ganhou visibilidade nos agenciamentos (midiáticos e de consumo)
contemporâneos? Que processos de subjetivação estão operando na dinâmica do mercado que
transformam o corpo gordo em plus size?
Nesta perspectiva de indagações, temos como problema de pesquisa: Como se dá a
transformação do corpo feminino gordo em plus size, considerando o engendramento de
biopolíticas e biossociabilidades nos ordenamentos midiáticos e de consumo promovidos no
âmbito da comunicação de moda plus size no Brasil e nos EUA? O estudo da moda plus size
em dois países da América, o Brasil e os Estados Unidos, nos possibilitará visualizar a
comunicação das marcas presentes nos respectivos países e os sentidos atribuídos ao corpo
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gordo no âmbito da cultura e do mercado de moda, observando como o indivíduo plus size é
criado no e pelo mercado de moda. Comparamos países com um mercado de moda plus size
em nível de desenvolvimento distinto, o que contribui para a compreensão da constituição e
evolução deste segmento.
Assim, definimos como objetivo principal: Problematizar a transformação do corpo
gordo feminino em plus size, considerando o engendramento de biopolíticas e
biossociabilidades nos ordenamentos midiáticos e de consumo promovidos no âmbito da
comunicação de moda plus size no Brasil e nos EUA. E como objetivos específicos:
•

Analisar a produção de sentidos atribuídos aos corpos gordo e magro no Brasil e
Estados Unidos;

•

Analisar o sistema da moda como estratégia biopolítica, associada ao controle do
peso da população (ex.: institucionalização de tamanhos pequenos no mercado de
massa, vanity sizing, dentre outros);

•

Comparar a comunicação de moda plus size no Brasil e EUA, identificando
permanências, instabilidades e modificações na produção de sentidos atribuídos ao
corpo gordo;

•

Desenvolver teoricamente as noções de “biopolíticas e biossociabilidades do
consumo”, a partir da esfera midiática do mercado de moda plus size.

•

Refletir sobre uma possível dimensão política presente em polêmicas envolvendo a
comunicação de moda plus size;

No Brasil, apesar da cultura de culto ao corpo e das taxas elevadas de obesidade, não
localizamos muitas pesquisas sobre o corpo gordo do ponto de vista social, sendo mais
comum encontrarmos abordagens sob o ponto de vista clínico. Deste modo, nosso projeto
pode contribuir para o debate do corpo gordo e a ampliação dos estudos sobre este tema em
perspectiva sociocultural no Brasil, notadamente, na esfera da comunicação midiática,
articulada ao consumo. A realização desta pesquisa atende a uma carência de ordem teóricometodológica. No âmbito teórico, a possibilidade de dialogar com os Fat studies, inexistentes
nas grades curriculares das pós-graduações brasileiras.
Os Estados Unidos têm uma tradição no estudo da obesidade, tendo desenvolvido em
grandes universidades um núcleo de estudos multidisciplinar conhecido como Fat studies.
Esses estudos são realizados, em grande parte, no departamento de Women´s studies ou
Gender studies, pois como o peso é um dos fatores que interferem na trajetória feminina,
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ainda com mais força que na masculina, pesquisadores filiados ao feminismo agregaram os
Fat studies, focando em desvendar uma relação entre o feminismo e a estigmatização contra
as mulheres.
A História é uma das únicas áreas em que encontramos recentemente alguma produção
sobre esta temática (o corpo gordo) no Brasil, tendo como referência os estudos da professora
Denise Sant´Anna, que há décadas investiga a trajetória da beleza em nosso país e publicou o
primeiro livro sobre a história do peso no Brasil, em agosto de 2016. Portanto, os estudos
sobre o corpo gordo no âmbito social ainda se encontram incipientes em nosso país,
principalmente na articulação entre comunicação, consumo e moda, perspectiva que
propomos investigar em nosso projeto de pesquisa. No nosso entendimento, moda e
comunicação andam lado a lado nas contemporâneas culturas do consumo, de modo que
consideramos haver necessidade de mais estudos que inter-relacionem essas esferas.
A associação entre estudos sobre o corpo gordo, moda e comunicação no Brasil é
recente. Ao procurar, no Banco de Teses e Dissertações da Capes, trabalhos que tivessem em
sua temática central, simultaneamente, as palavras moda plus size e comunicação,
encontramos um total de 32 publicações, dentre os anos de 2014 e 2017. Mesmo que
tenhamos verificado nos últimos anos um crescimento significativo nos estudos sobre o corpo
gordo e a moda plus size, o tema ainda é praticamente inexplorado, o que evidencia uma
lacuna a ser preenchida, atestando a importância desta tese.
Nesta perspectiva, um estudo comparativo entre dois países da América, Brasil e
EUA, realizado nas maiores metrópoles do mundo e da moda, São Paulo e Nova York,
mostra-se relevante, principalmente se considerarmos a escassez de abordagens férteis no
campo da moda em relação à comunicação e ao consumo, e principalmente, a carência de
investigações sobre a história da moda plus size, que foi praticamente ignorada na esfera
acadêmica mundial.
Quanto à relevância do tema, acreditamos que os números apresentados sobre a
obesidade crescente no mundo, e em especial no Brasil e Estados Unidos, países que
investigamos nesta pesquisa, auxiliam a explicar a importância de se investigar a temática,
principalmente o fato da obesidade não se limitar à dimensão da saúde, tal como outras
patologias, dada a sua complexidade e seu caráter social e multidisciplinar, que requer
múltiplos olhares. Também explicamos a importância deste estudo pela força significativa da
associação construída entre aparência corporal e caráter nas sociedades contemporâneas,
conforme relatado por Polain (2013), o que afeta diretamente as interações socioculturais, a
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produção de subjetividades e a formação de sociabilidades.
Quanto à dimensão da comunicação e consumo, estudos cuja interface é investigada
pelo PPGCOM-ESPM, acreditamos que se encontra contemplada nesta pesquisa, já que
adotamos uma investigação sobre a produção de sentidos quanto ao corpo gordo considerando
a comunicação/consumo como marco teórico. Assim, como a inter-relação entre comunicação
e consumo assume centralidade na discussão sobre as sociedades contemporâneas,
acreditamos que seja de grande relevância estudar a produção de sentidos acerca do corpo
gordo na esfera da comunicação de moda plus size, o que pode nos fornecer pistas preciosas
na identificação dos estereótipos que circulam na contemporaneidade, possibilitando-nos
refletir sobre abordagens comunicacionais plurais: que modifiquem os sentidos já produzidos
em relação aos indivíduos com sobrepeso e obesidade, construindo pontes no discurso
comunicacional, de modo a possibilitar a inserção e interação desses indivíduos no meio
social e mercadológico.
Quanto à linha de pesquisa, acredita-se haver aderência entre o tema apresentado neste
projeto e a linha em se insere, intitulada “Comunicação, consumo e lógicas de produção”, pois
a pesquisa aqui empreendida propõe refletir sobre a interface comunicação/consumo, a partir
do plano da produção e das estratégias midiáticas associadas à comunicação da moda plus
size. Também há um forte diálogo com a trajetória investigativa conduzida pela orientadora
Tânia Hoff, que lidera o grupo de pesquisas “Comunicação, Discursos e Biopolíticas do
Consumo”, e estuda com especial atenção questões relacionadas a corporeidades, discursos,
biopolítica e diferença; temas que foram articulados nesta tese.
Destacamos também a relevância social da pesquisa, pois acreditamos que possa
ampliar os estudos e qualificar os debates sobre as representações midiáticas do corpo gordo,
visando a suscitar problematizações que contribuam para o fomento de políticas públicas
sobre obesidade, quer como problema de saúde; como problema socioeconômico envolvendo
estigmatização e preconceitos; ou ainda como fenômeno de comunicação e consumo referente
ao mercado plus size e às representações midiáticas do corpo gordo.
Quanto à metodologia, foi realizada uma vasta pesquisa bibliográfica, com
levantamento de literatura advindo de diversas áreas, tais como a sociologia, moda,
antropologia, psicologia, medicina, comunicação, educação física, entre outras, caracterizando
uma pesquisa trans/multidisciplinar. O referencial teórico abriga uma combinação/cruzamento
de quatro eixos de estudos específicos: Fat Studies, Body Studies, Fashion Studies e Media
Studies ou seja, os estudos sobre corpo, gordura, moda e mídia. Esses quatro eixos de estudo

28

funcionam como chaves teórico-metodológicas na pesquisa e dialogam com as noções de
biopolítica e biossociabilidade, no contexto dos estudos de comunicação e consumo.
Para tratar dos Fat studies a literatura americana foi a principal fonte de pesquisa,
trazemos autores como Rothblum, Bordo, Farrell e Lebesco, dentre outros. Ainda no referido
eixo, Sant´Anna e Vigarello fazem importante contribuição para a contextualização histórica
da obesidade. Mobilizamos também reflexões de Polain e Goffman a respeito de estigma e
lipofobia.
Quanto aos Media Studies, trouxemos reflexões de diversos autores, por exemplo
García-Canclini, Lazaratto e Featherstone. No eixo de Body studies, Foucault, Bordo,
Entwistle e Hoff orientam nossas preocupações. No eixo de Fashion studies, autores como
Diane Crane, Valerie Steele e Lipovestsky constituem importantes referências. Para o
entendimento de biopolítica retomamos algumas obras de Michel Foucault, quando ele trouxe
à tona esta noção, e buscamos autores que atualizaram o conceito, como Delleuze, Pál Pelbart,
Rose, Hardt, Negri, Byung-Chul Han e Prado. Já a respeito do conceito de biossociabilidades,
a interlocução é feita com Ortega e Rabinow. Para refletir sobre política, polícia e
politicidades nos guiamos por Rancière e Rocha.
No âmbito empírico, destacamos a realização de uma pesquisa documental para coleta
de peças publicitárias de marcas de moda no Brasil e EUA, que constituem o corpus desta
pesquisa. Foram coletados dois conjuntos de material compostos por peças de divulgação da
moda plus size: 1. Peças publicitárias aleatórias veiculadas no Brasil e EUA entre 1900 até os
dias de hoje; 2. Peças publicitárias do mundo todo, que geraram polêmica e reverberação de
sentidos com engajamentos/ativismos de consumidores, e que foram noticiadas em diversos
sites de notícias, coletadas no ambiente digital.
A análise das peças foi realizada com inspiração no arsenal teórico-metodológico da
análise de discurso de linha francesa, e nas noções foucaultianas de biopolítica e biopotência,
complementadas pela biossociabilidade (RABINOW E ORTEGA). O conceito de política e
polícia de Rancière, e de politicidades de Rose Rocha também traz luz às nossas análises. A
análise das peças publicitárias leva em consideração texto e imagens.
Essa tese é composta por quatro capítulos. No Capítulo 1 – As representações da
gordura e a gordura dos significados: entre Brasil e EUA, verificamos diversos significados e
sentidos atribuídos ao corpo gordos em duas culturas, a brasileira e a norte-americana.
Escavamos as rotas culturais dos significados atribuídos aos gordos. Trazemos narrativas da
cultura popular e do imaginário destes países que vão de 1900 até o século XXI, escolhidas
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aleatoriamente, numa perspectiva não linear, buscando montar as peças do quebra cabeça que
evidencia a história do corpo gordo, ou melhor a história da estigmatização do corpo gordo.
Salvaguardadas as diferenças entre as duas sociedades, identificamos em ambas as
sociedades algumas semelhanças no modo de estigmatizar o corpo gordo. Pela análise,
acreditamos que uma das principais origens da emergência do corpo magro como padrão e
depreciação do corpo gordo, não somente no Brasil e EUA, mas em todo o mundo ocidental,
parte da modernidade e do modelo capitalista instaurado desde então.
A ansiedade trazida pela vida moderna, seus novos dilemas e excessos parecem ter se
fixado no corpo, como nos lembra Bordo (1993). As indústrias do consumo e a publicidade
logo encontraram uma forma de capitalizar sobre o desejo de obter o corpo magro, oferecendo
especialmente às mulheres fórmulas, produtos e serviços, ou seja, um extenso circuito de
consumo para lhes proporcionar “o estilo de vida saudável e magro”.
No Capítulo 2 – Corpo, Comunicação e Consumo: a moda como estratégia
biopolítica, propomos uma incursão pelo mundo da moda ao longo do tempo, avaliando o
modo que ela vem atuando como estratégia biopolítica, definindo quais corpos deveriam ser
cultuados e quais deveriam ser excluídos. A partir dos exemplos de anúncios publicitários
brasileiros e norte-americanos trazidos para a análise, salvaguardadas as diferenças culturais
na abordagem midiática do corpo gordo, identificamos semelhanças quanto à utilização de
estratégias biopolíticas, olhando pela perspectiva do desenvolvimento das culturas do
consumo. Por fim, também identificamos as estratégias biopolíticas usadas pela moda plus
size para abordar o corpo feminino gordo, transformando alteridade em diferença (HAN,
2017).
No Capítulo 3 – A mulher plus size: das Biopolíticas à Biossociabilidades do
consumo, evidenciamos o percurso da moda plus size no Brasil e EUA, mostrando como a
identidade da consumidora plus size foi construída no âmbito dos discursos do consumo, por
meio de biopolíticas e biossociabilidades, que transferiram do meio social sentidos
relacionados ao corpo gordo para o mercado. Ao visualizar a história da moda plus size no
Brasil e EUA, identificamos uma distância temporal no desenvolvimento do mercado em
ambos países.
Nos EUA, constatamos três momentos em que a moda plus size entra em emergência e
ganha visibilidade: entre 1915 e 1930 sob a denominação de Indústria Stoutwear. Entre 1980
e 2000, durante o período de crescimento da economia americana na era Reagan, e desde
2010 até hoje. No Brasil, só acompanhamos o terceiro período, já que a moda plus size aqui é
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bem recente, e só se instaura nos anos 2000, mais fortemente desde 2010. Essas flutuações
observadas no mercado americano, em que a moda plus size entra em evidência e logo em
seguida parece desaparecer trazem à tona um importante fator.
O crescimento da moda plus size não se dá por questões de ordem social como poderia
se supor, e sim pelo fator econômico, tanto em períodos de crises como de crescimento na
economia. Nos EUA, em períodos de crescimento da economia, a moda plus size cresce e
aparece, parecendo uma solução eficaz para a necessidade de alargar o mercado de moda. Foi
isso que aconteceu entre 1915 e 1930, entre 1980 e 2000, e desde 2010. E assim que uma crise
econômica eclode, o mercado é reduzido.
Já no Brasil, de 2010 até hoje, vivemos uma crise econômica e o mercado plus size
surge como uma alternativa à decadência do mercado convencional, com a criação de um
novo nicho. Uma pesquisa da Abravest mostra que em 2017, enquanto a moda convencional
estagnou no Brasil, a moda plus size cresceu 6% ao ano. Ou seja, ela se mostra uma estratégia
econômica em ambos países, embora os EUA enxerguem a moda plus size como um bom
negócio em tempos de crescimento para ampliar a produção, e o Brasil aposte nela para sair
da crise. Esse fato comprova como a moda plus size é uma estratégia biopolítica do consumo,
ao passo que é usada como recurso para reordenação do consumo, seja em momentos de
fartura, seja em momentos de crise, estando estreitamente relacionada ao mercado neoliberal.
Percorrer a história da moda plus size nos faz compreender como o mercado constrói o corpo
gordo.
No Capítulo 4 – Moda plus size como resistência: das biopolíticas e
biossociabilidades das marcas às biopotências das consumidoras, examinamos o potencial
político e de resistência que se constitui no espaço da moda plus size. Abordamos a
possibilidade de as mulheres criticarem e resistirem aos significados disseminados sobre o
corpo gordo, renegociando-os e ressignificando-os de modo a criar sentidos mais positivos,
inclusivos e abrangentes. Abordamos a possibilidade de desenvolver um estilo de vida de
resistência – um estilo de vida que desafia e altera as concepções de corpo e saúde circuladas
no discurso antiobesidade.
Traçamos as linhas multilineares, as relações emaranhadas de poder e as práticas
enredadas do eu engendradas no sistema da moda que permitem a governança dos indivíduos
(biopolítica) ao mesmo tempo que promovem resistência a essa governança (biopotência).
Apresentamos episódios em que há um cenário de disputas entre marcas e consumidores.
Abordamos o corpo gordo na perspectiva da sua dimensão política, como disruptivo, rebelde,
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protestante e reivindicador, assim a condição de gordura corporal passa a carregar um novo
peso como uma prática subversiva que chama atenção para noções recebidas de beleza e
saúde (LEBESCO, 1970).
As ações de reivindicações das mulheres gordas evidenciam uma biopotência, ou seja,
revelam a criatividade em desenvolver novas formas de organização e luta política para reagir
à opressão corporal na vida cotidiana. Procuramos evidenciar a produção de subjetividades e
de uma nova identidade da mulher, a plus size, na relação entre biopolítica, biossociabilidade
e biopotência. Consideramos que, com estas reflexões, contribuímos para qualificar o debate
sobre a produção de sentido (e suas ressignificações) do gordo e da moda plus size no
mercado e na sociedade que o abriga.
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CAPÍTULO 1 – AS REPRESENTAÇÕES DA GORDURA E A GORDURA DOS
SIGNIFICADOS: ENTRE BRASIL E EUA

Corpo incompreensível, corpo penetrável e opaco, corpo aberto e
fechado: corpo utópico. Corpo absolutamente visível, em um sentido: sei
muito bem o que é ser olhado por alguém da cabeça aos pés, sei o que é
ser espiado por trás, vigiado por cima do ombro, surpreso quando
percebo isso, sei o que é estar nu; no entanto, este mesmo corpo que é
tão visível, é afastado, captado por uma espécie de invisibilidade da qual
jamais posso desvencilha-lo.
Michel Foucault

1.1.

QUANDO O EXCESSO ERA VALORIZADO
Corpos gordos são objetos de constante estigmatização na cultura contemporânea. De

acordo com Farrell (2011), não é fácil viver dentro de um corpo excessivo nos dias de hoje:
espaços são reduzidos, objetos são projetados para serem cada vez menos pesados, velocidade
e leveza tornam-se valores apreciados e palavras de ordem. Os lugares públicos não acolhem
os gordos: das poltronas, roletas de ônibus e catracas de metrôs às portas giratórias dos
bancos, entre outros. Esses indivíduos também enfrentam uma situação dramática para se
vestirem: a maioria das marcas de moda do circuito convencional produzem roupas com
numeração máxima até 46 ou 48.
Desse modo, os gordos precisam se dirigir a lojas de moda especializadas, que
produzem peças para numerações grandes, hoje chamadas de plus size. Além da exclusão que
por si só essas lojas representam, ao alocarem os corpos gordos num segmento diferente dos
corpos magros, quando chegam lá, os indivíduos também encontram várias dificuldades.
Essas marcas, em geral, vendem peças com estilo ultrapassado, há pouca variedade de
modelos e alguns segmentos são quase inexplorados no mercado plus size, como roupas para
festas e peças masculinas, as numerações e proporções variam muito de marca para marca,
algumas não têm loja física e é preciso comprar online sem antes experimentar, outras não
acompanham as tendências de moda e muitas vezes são bastante caras, sob a alegação de usar
mais tecido. Assim, a experiência de consumo de moda, uma das mais satisfatórias no mundo
contemporâneo para as mulheres, pode tornar-se extremamente frustrante quando o indivíduo
é uma mulher gorda.
As revistas femininas, por exemplo, veiculam incessantemente imagens de mulheres
brancas, jovens e magras, reforçando a ideia de que ser magro é um imperativo
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contemporâneo para o corpo. Sob o olhar médico, a recomendação é manter-se magro em prol
da boa saúde; na perspectiva da estética, estilistas de moda, em sua maioria, criam modelos
para corpos magros; no contexto da mídia, imagens de corpos magros reiteram a noção de
saúde, beleza e elegância associada a eles.
Esse quadro de invisibilidade do corpo gordo sugere sua eliminação, pois são escassas
e praticamente ausentes ações voltadas para o corpo gordo em políticas públicas, desde
protocolos de atendimento que vão de consulta médica à venda de passagens aéreas; criação e
desenvolvimento de produtos, seja de ordem estética, seja utilitária. A mensagem é clara:
pessoas gordas precisam emagrecer para caber num mundo projetado para os magros.
O poder público, ao invés de amparar os gordos, com a criação de políticas voltadas
para atendê-los, se exime, e, de certo modo, ainda reforça a estigmatização do corpo gordo na
sociedade, veiculando discursos que associam gordura à doença, à morbidez, à lentidão,
inadequação e diversos outros sentidos e significados, que exploraremos adiante. Tudo isso
mostra o quanto questões relacionadas ao corpo gordo são de natureza política. O corpo não é
considerado cidadão, não há evidência de sua existência nas práticas e normas do estado e
nem do mercado. Se há alguma possibilidade de existência, ela se dá pela moda plus size e o
circuito de consumo e de cultura que ela movimenta, com manifestações sociais, culturais e
artísticas, que reivindicam o direito à diversidade e à pluralidade de corpos e estéticas no
cenário contemporâneo.
Desse modo, ser gordo constitui-se um grande desafio de natureza política, desde que
este corpo é resultado de relações de poder, ou seja, um movimento de forças que a sociedade
exerce sobre ele, avaliando-o, julgando-o, classificando-o, pesando-o, medindo-o,
controlando-o, tipificando-o, medicando-o, educando-o e excluindo-o dos lugares e espaços
dominantes. Como observou Foucault (1987), o corpo está diretamente mergulhado no campo
político, assim refletir sobre corpo é tratar de classificações, sistemas de poder e controle, que
o regulam, além de questões como gênero e visibilidade, que põem em contato limites,
limiares e divergências.
Mas o corpo está também diretamente mergulhado num campo político; as
relações de poder dele se apoderam imediatamente, elas o investem, o
marcam, exigem dele signos (...). Esta tecnologia política do corpo é difusa,
raramente formulada em discursos contínuos e sistemáticos; compõem-se
frequentemente de peças e pedaços, faz funcionar uma aparelhagem de
processos discordantes (FOUCAULT, 1987, p. 30-31).

Foucault discute a respeito do investimento político sobre o corpo, o qual acontece
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através de relações complexas e recíprocas, expressas por meio de uma rede de discursos,
saberes, poderes, práticas e técnicas dispersas no cotidiano, provenientes de lugares distintos,
e muitas vezes divergentes, que se entrecruzam no âmbito discursivo. Investido por relações
de poder e de dominação, ou por uma tecnologia política, preso a um sistema de sujeição que
o molda, organiza, classifica, hierarquiza e fabrica, o corpo se constitui como força de
produção. Desse modo, o corpo magro foi construído, culturalmente e historicamente, como
obediente às normas de beleza, sendo classificado como corpo padrão, e de outro lado, o
corpo gordo foi construído como desobediente, rebelde e desviante, o que o excluiu do meio
social dominante.
Assim, movimentos que sugerem a inclusão do público gordo e promovem sua
visibilidade são entendidos como ação política: é o caso dos ativismos das mulheres gordas no
espaço público ou virtual, e especialmente da moda plus size, nosso objeto de estudo nessa
tese, pois quando as marcas incluem o corpo gordo nas suas estratégias produtivas e
publicitárias, circulando imagens de sujeitos marginalizados, elas estão lhes dando
visibilidade na moda tradicional, um espaço onde eram comumente ignorados, desde a
modernidade, quando a moda passou a vender a magreza corporal como estilo de vida, o que
abordaremos ao longo desde capítulo e, com mais profundidade, no Capítulo 2.
No dia 31 de julho de 2018, @ollydss_ desafafa no twitter:
ao sentir dores na coluna, fui ao médico e o bonitão lá disse que eu precisava
emagrecer. Emagrecendo meus problemas acabariam rs ele ainda virou pra
mim e disse “você é uma jovem com rosto bonito, só tem que emagrecer pra
ficar mais linda ainda, ser feliz”.

Pessoas gordas relatam que ouvem frequentemente “você tem um rosto bonito”. No entanto,
esta frase, que à primeira vista pode parecer um elogio, guarda um profundo desprezo pelos
corpos gordos: os sentidos nela implícitos é de que o corpo gordo não tem saúde nem beleza.
Por sua vez, ao contrário do corpo (que é gordo e, portanto, feio), seu rosto mostra traços de
beleza, indicando que há esperança de que possa se tornar uma pessoa bonita, se emagrecer e
se livrar da degradação que é a gordura. Como vimos, esta avaliação do médico não é isolada,
faz parte de um conjunto de enunciações e discursos sociais que oprimem o corpo que desvia
do padrão magro e tornam a experiência do indivíduo gordo no mundo bastante negativa.
Isso revela o quão importante é pensarmos o corpo gordo em sua dimensão política.
Inspirada em situações como a relatada por @ollydss, Millman publicou em 1980, o livro
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“Que rosto bonito: sendo gordo na América”1. A crença de que é preciso ser magro para ser
feliz é expressa em frases como esta nos dias de hoje, evidenciando que relatos
preconceituosos em relação ao corpo gordo são cada vez mais comuns. O preconceito e
estigma em relação ao corpo gordo ganhou a denominação de gordofobia, estigma que tanto
pode afetar diversas esferas da vida do indivíduo gordo, quanto o próprio indivíduo pode
desenvolver aversão em relação ao seu corpo.
No caso mencionado, trata-se de gordofobia médica, pois o estigma é praticado pelos
próprios profissionais de saúde, “foi observada a existência de atitudes negativas em relação
aos obesos por parte do corpo médico ou de outros profissionais da área da saúde” (SOBAL,
1995 apud POULAIN, 2011, p.121). A ordem imperativa do médico, relatada por @ollydss,
ao dizer que ela “tem que emagrecer” como um “dever”, evidencia a atuação de um modelo
imunológico, que sugere a eliminação do corpo gordo em defesa de um corpo magro e
saudável. Explicaremos sobre o modelo imunológico no Capítulo 2, a partir de Han (2017).
Para questionar esse saber-poder médico acerca do corpo gordo, a artista brasileira
Fernanda Magalhães2 propôs, em dezembro de 2000, uma instalação artístico-política visando
criticar as “Classificações Científicas da Obesidade”, que, desde o início da modernidade, são
aplicadas para normatizar e controlar os corpos. Na instalação, a artista apresenta figuras
humanas gordas e magras em tamanho natural, suspensas por fios de nylon (Figura 1):

1
2

Tradução livre de: “Such a Pretty Face: Being Fat in America”.

Classificações Científicas da Obesidade é um projeto de criação em arte, produzido em 1997, como modo de
expressar e questionar os discursos que normatizam e buscam disciplinar e formatar os corpos, especialmente
das mulheres. A instalação mostra corpos de mulheres gordas que, com leveza, ocupam seu espaço. Texto
disponível em: https://www.labrys.net.br/labrys25/corps/fernanda.htm.
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Figura 1: Instalação Classificações Científicas da Obesidade, Fernanda Magalhães

Fonte: Balaio Brasil, Sesc. Belenzinho, São Paulo, dezembro de 2000.

Ela recorta a imagem central, esvaziando o corpo e mantendo apenas suas margens e
contornos. Assim, ao esvaziar o espaço corpóreo através do qual as pessoas gordas são
definidas e esquadrinhadas, a obra faz uma analogia à exclusão destes indivíduos na
sociedade. São as margens desse corpo que marcam uma identidade estigmatizada
(GOFFMAN, 2004). Ao defrontarmo-nos com esses corpos enormes e sensuais, nossa
percepção negativa sobre eles é convidada a transformar-se.
A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de
atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada
uma dessas categorias: Os ambientes sociais estabelecem as categorias de
pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas. As rotinas de
relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento
com “outras pessoas” previstas sem atenção ou reflexão particular. Então,
quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem
prever a sua categoria e os seus atributos, a sua “identidade social” - para
usar um termo melhor do que “status social”, já que nele se incluem
atributos como “honestidade”, da mesma forma que atributos estruturais,
como “ocupação” (GOFFMAN, 2004, p. 5).

O espaço oco e vazio do interior dos corpos marca poeticamente a singularidade de
uma subjetividade construída pela negação, por aquilo que ela não é, mas poderia ou deveria
ser: um corpo normal. O excesso que o envolve, o qual deveria ser eliminado através de
inúmeros procedimentos cirúrgicos, se transforma em beleza estética: as curvas são
positivadas,

as

dobras

de

pele

(TVARDOVSKAS E RAGO, 2007).

mostram-se

como

volumes

necessários,

vivos
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Em “Classificações Científicas da Obesidade”, a artista reflete constantemente sobre
essa infinita liberdade de manipulação dos corpos, evidenciando as dores e estados de
suspensão experimentados durante os tratamentos de saúde (TVARDOVSKAS E RAGO,
2007). Fernanda Magalhães apropria-se do termo médico que segrega em grupos (normal,
obesidade mórbida, etc.) as graduações de gordura corpórea e problematiza as verdades
instituídas pelo saber médico e a efetividade de enquadrar o conceito de saúde dentro de
“taxas”. Desse modo, a instalação traz a genealogia dos saberes e poderes que produzem
práticas culturais opressoras na atualidade (FOUCAULT, 1987), questionando a atuação e
dominação da medicina sobre os corpos gordos.
Embora o mundo contemporâneo ocidental seja lipofóbico 3 e faça apologia à magreza,
estigmatizando o corpo gordo, nem sempre a gordura foi alvo de estigma. Ao passearmos pela
história, desde as mais remotas representações corporais aos discursos a respeito da gordura,
constatamos que ela é um significante fluído, cheio de contradições, transmitindo desde
sentidos positivos, tais como fertilidade e riqueza, até aqueles negativos, como sujeira e
lentidão. Muitos estudiosos (SCHWARTZ, 1986; SEID, 1989; E STEARNS, 2002)
documentaram como os ideais de beleza ocidentais mudaram ao longo do tempo.
Kulick e Meneley (2005) afirmam em “Gordura: a antropologia de uma obsessão”4,
que a gordura evoca imagens de repulsão, desgosto e ansiedade para alguns, enquanto
conforto, prazer e beleza são associados aos corpos magros. Gordura é, de acordo com
Deborah Lupton, “um artefato cultural: uma substância corporal ou forma de corpo que é
significado por sistemas complexos e mutantes de ideias, práticas, emoções, objetos materiais
e relações interpessoais” (LUPTON, 2013, p. 03). Para Wann (2009), a gordura funciona
como um significante flutuante, vinculando indivíduos com base em um relacionamento de
poder e não em uma medida física.
Concebendo a gordura como uma construção cultural e política, cujo significado muda
de acordo com tempo, espaço e cultura em que se insere, convidando ao questionamento
sobre os padrões de beleza vigentes, propomos revisitar os tempos em que o excesso era
valorizado, para compreender os significados e sentidos que eram atribuídos à gordura.

3

Lipofóbico vem de Lipofobia. Em meados do século XX, estudos apontam a relação existente entre
colesterol e doenças cardiovasculares, o que desencadeou o movimento que Claude Fischler batizou de
lipofobia. Lipofobia significa fobia aos lipídios. É o medo que os ocidentais adquiriram de alimentos
gordurosos. Significa aversão patológica à gordura, desde que esta é identificada como responsável por
diversos males que levam a óbito.

38

George Vigarello (2012) foi um dos primeiros autores a se aprofundar no assunto e a se
interessar em traçar uma história da obesidade. Ele observou que “As anatomias maciças
poderiam ser apreciadas, por exemplo, na Idade Média, como sinal de poderio, ascendência”
(p. 9).
Jeffery Sobal (1995) concorda, afirmando que, em eras históricas passadas, onde os
suprimentos de alimentos eram incertos, a gordura foi pensada para proteger contra certos
parasitas que causavam doenças infecciosas. Durante esses períodos, a gordura corporal era
desejável e significava saúde e riqueza. “O acúmulo físico faz-se proteção sanitária. O
“privilégio” social é transposto à suntuosidade carnal” (VIGARELLO, 2012, p. 9). Contudo,
Vigarello adverte que, mesmo na Idade Média, já havia críticas à gordura, sobretudo, na
pregação clerical, etiqueta cortesã e reserva médica.
Tais críticas atacavam o glutão e sua moralidade, alertando para a gula como pecado
capital. Ao lado deste sentido que persiste na cultura nos dias de hoje, aparece outro, afeito ao
nosso tempo, que é a ideia de corpo improdutivo. Hoje as críticas ao gordo se relacionam à
ineficiência de seu corpo, dentro de um modelo que privilegia a performance do sujeito em
sociedade, como veremos adiante. O glutão medieval era sedutor: ao exibir e estufar a
“pança” esbanja saúde e representa a fartura da sociedade. “O imaginário encanta-se com a
acumulação. A saúde supõe barriga cheia. O vigor é fruto da densidade de carnes”
(VIGARELLO, 2012, p. 22).
Nesses tempos, a mulher desejada era prioritariamente gorda, farta e branca. Vigarello
(2012) cita o Romance da Rosa, escrito no século XIII, que trazia a imagem ideal de mulher
como pura, bela, crassa (gorda) e tenra. O autor também comenta sobre as comparações entre
o cavalo e a moça em Le Ménagier de Paris, ainda no século XIV, que recomendava tanta a
um quanto a outra um belo lombo e grandes nádegas. No entanto, ele alerta que esses termos
“indicam, talvez, mais ausência de magreza que propriamente corpulência” (VIGARELLO,
2012, p.22). Isso revela o quanto o corpo excessivo sempre foi objeto de estigma, estivesse
magro ou gordo.
Vigarello chama atenção para os mitos medievais, que apresentavam gigantes de
formas imensas, com força inigualável, cavaleiros com alimentação massiva, dentre tantos
poemas e escritos literários que, de algum modo, deixam perceber a valorização do excesso,
seja louvando o corpo gordo ou o apetite desenfreado.

4

Tradução livre de: Fat: The Anthropology of an Obsession
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Essa força largamente “positiva” da aparência maciça e da poderosa
comilança tem uma consequência particular: o gordo raramente é objeto de
insulto nos séculos centrais da Idade Média. Sua imagem raramente
sobrecarrega, como ocorrerá mais tarde, o arsenal de insultos e ofensas.
Resta a folia da “goela”, claro, a animalidade do glutão, a gula, em sentido
pejorativo. Mas, mesmo nesse caso, as palavras designam mais o excesso do
desejo que o perfil físico, mais a ânsia que o peso” (VIGARELLO, 2012, p.
27).

O autor enumera os insultos que eram mais comumente atribuídos aos gordos no
período medieval: “lambedor”, “lambedora”, “grosso” e “crasso”. Enquanto “lambedor” e
“lambedora” estariam associadas à apetência global, atração e erótica, “grosso” e “crasso”
significam nojo do abjeto e sujeira, “designando a insuportável desavergonhada, a mulher
desprezível que escapa às regras por sua vagabundagem e singularidade” (VIGARELLO,
2012, p. 28).
Tais adjetivos negativos indicam que aspectos de ordem moral, e não aspectos de
ordem física ou corporal – indicadores de forma e peso –, impregnavam a visão sobre o gordo
naquela sociedade. Entretanto, o autor afirma haver duas perspectivas de valoração do gordo
presentes nos discursos e registros da antiguidade: uma positiva, do gordo com carnes densas
que o proviam formas, forças e vivacidade, e outra, do gordo extremo, cujo excesso indicava
fraqueza e debilidade. Isso revela que mesmo na antiguidade, a gordura, quando muito
excessiva, o que hoje chamamos de obesidade mórbida (termo médico usado para classificar
os gordos em estágio avançado), não tinha um significado positivo, causando algum tipo de
incômodo, embora estivesse longe da negatividade que a atribuímos na contemporaneidade.
Apresentaremos, a seguir, os sentidos e significados sobre a gordura, na cultura
brasileira e norte-americana, especialmente no que diz respeito ao corpo gordo feminino,
nosso objeto de pesquisa.

1.1.1. A exuberância das curvas femininas
Del Priore (2000) mostra que desde as primeiras cartas de Pero Vaz de Caminha sobre
o Brasil, ele elogiava a beleza das índias; especialmente o seu cabelo negro e pele morena. Ela
traz um trecho de uma carta em que Caminha conta sobre os corpos das índias, demonstrando
admiração “tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode mais ser” (p.17). Esse trecho
revela a apreciação pelo corpo gordo naqueles tempos. No entanto, de acordo com Vigarello,
na modernidade, a partir de 1920, haveria uma mudança quanto ao padrão de beleza, quando
identificamos uma maior valorização da forma corporal magra no mundo. Neste mesmo
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período no Brasil, entretanto, ainda encontramos resíduos dos discursos medievais associados
à gordura, que lhe concediam significados positivos, o que verificamos por meio de discursos,
como o publicitário, que valoriza o corpo gordo quando apresenta imagens de corpos magros
e gordos, conferindo significados negativos ao magro e positivos ao gordo.
Sant’Anna (2016) identifica expressões populares no período, que indicavam sentidos
de assertividade à gordura, como uma “gorda oportunidade”, uma “gorda bicada”. “Havia
domingos gordos, a famosa terça feira gorda e era usual dizer nunca vi mais gordo. Temia-se
o olho gordo e durante anos foi comum acreditar no ditado o que não mata engorda”
(SANT’ANNA, 2016, p. 17).
O corpo gordo era abordado desde a imprensa humorística, que “utilizou a imagem
dos gordos e magros para ilustrar críticas sociais variadas” (SANT’ANNA, 2016, p. 21) até a
literatura e a imprensa em geral. Havia situações em que o gordo era zombado, mas de um
modo mais sutil e leve, sem a rigidez sobre o físico como identidade do indivíduo que
observamos hoje. De acordo com a autora, até mesmo nas críticas aos gordos também é
possível verificar certa admiração por eles, que eram agraciados com sentimentos nobres,
como coragem e valentia. A gordura da pança foi retratada, muitas vezes, de modo positivo,
sendo entendida como uma camada de proteção. O gordo foi também, naquele período,
abordado por seu caráter fenomenal, como uma obra exótica a ser exibida por seu corpo
excessivo.
Sant’Anna (2016) nos conta que podemos encontrar textos em que as gordas eram
admiradas e desejadas, sendo objetos de narrativas eróticas. Os homens esperavam ver curvas
abundantes nas mulheres e receavam que as roupas pudessem aparentar um falso excesso
corporal, como podemos ver no texto abaixo, publicado pelo jornal O Rio Nu, em 1900:
Vistosa e gorda rapariga
De ricas formas, um primor!
Tentava-me, e eu, nem sei que diga.
Doido, bêbado assim...de amor...
Conquisto, enfim, a bela dama...
Oh! Decepção! ...Oh! Bagaceira!
Dez quilos de algodão em rama?
(O RIO NU Apud SANT’ANNA, 2016, p.32)

A autora também chama atenção para a complexidade das relações e dos significados
conferidos às mulheres gordas e magras no Brasil rural, através de duas personagens: a gorda
de armazém e a magra de ruim. “Enquanto a maior parte da população brasileira morava em
zona rural, fazia sentido pensar que o corpo humano se assemelhava a um armazém, dentro do
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qual era preciso estocar comida, mantendo-o cheio” (Sant’Anna, 2016, p.40). Assim, os
gordos, certamente, respondiam de maneira positiva à expectativa dos armazéns fartamente
guarnecidos, portanto, este corpo era objeto de desejo.
Um universo de significados e significantes correlatos compunham a produção de
sentidos relativo às mulheres gordas e magras naquela sociedade rural brasileira. A mulher
farta era comparada a uma carne gorda e gostosa, e acreditava-se que ela estava “vendendo
saúde”. Assim, casar com uma mulher curvilínea significava ter prosperidade, pois esta tendia
a acumular gordura no corpo, consequentemente, traria sorte ao marido, levando-o a acumular
riquezas. Já a magra de ruim estaria ligada a uma espécie de sina assustadora: come e não se
mostra capaz de acumular gordura. O que era visto como um sinal negativo, indicando que ela
levaria o marido à falência, portanto os homens deveriam fugir das mulheres magras.
A magra de ruim era portanto vista como se escondesse dentro de si uma
voracidade quase pecadora, uma maquinação física semelhante a antiga
imagem dos vermes. Ou do diabo. Seu corpo, insaciável, nunca satisfeito,
desobedeceria a tendência de acumular alimentos para as épocas de penúria
(SANT’ANNA, 2016, p.119).

Na sociedade rural brasileira do início do século XX, a magreza estava diretamente
ligada à desnutrição, a hábitos alimentares ruins e doenças. Engordar era a palavra de ordem:
como auxílio para tal fim, surgiam remédios, dietas de engorda, vitaminas e elixires. Vikelp
(figura 2), por exemplo, um medicamento, cujo anúncio foi veiculado no jornal “O Estado de
São Paulo” em 1940, prometia eliminar o “complexo de magreza”, deixando as mulheres com
alguns quilos a mais. Abaixo texto do anúncio:
- Sou magra de nascença…nunca passarei disto!
- Eu dizia o mesmo antes de usar Vikelp!
Os magros de nascença podem ganhar dois quilos numa semana e ter um
aspecto melhor. Use Vikelp durante uma semana e veja a diferença. Se V.S.
não lucrar ao menos dois quilos, devolveremos o seu dinheiro.
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Figura 2: Anúncios Vikelp, 1940

Fonte: Disponível em https://bit.ly/2TH41NB. Acesso em 11 de março de 2019.

No anúncio do Vikelp, os sentidos de magreza e gordura vigentes naquele momento
são expressos. Enquanto a magra de nascença era representada como um ser cabisbaixo,
corcunda e pouco atraente, a sua interlocutora curvilínea aparece sorridente, com roupa
mostrando o colo, refletindo sensualidade e saúde.
O anúncio revela uma convocação para a gordura, apresentada como o caminho para o
sucesso, “os media não atuam somente para informar, mas para fornecer mapas
cognitivos/semióticos a seus leitores, pacotes para o leitor viver no mundo globalizado, situarse nele, agir nele segundo certas direções, visando ter sucesso e prazer” (PRADO, 2013, p.
107). Contudo, é importante destacar que a mulher desejada não é aquela que a medicina hoje
identifica como obesa, e sim uma mulher com carnes e curvas nos lugares “certos”, como
nádegas e coxas. Sant’Anna nos conta que as revistas brasileiras continham elogios a
diferentes tipos de corpos femininos, inclusive o da magricela. Isso mostra quão complexos e
não lineares são os sentidos e significados atribuídos à gordura e à magreza, e como noções
contrárias de beleza podem coexistir num mesmo tempo e espaço, embora haja um padrão
dominante.
A autora também analisa os insultos dos homens às mulheres, quando estas tinham
“excesso” em lugares inapropriados, como a barriga: era o caso da mulher bucho da década de
1950, que tendia a ser mais barriguda que propriamente gorda. “Seu maior problema era o de
não possuir curvas sedutoras, saliências nos lugares em que o olhar esperava encontrar vales
profundos, apetitosas formas” (SANT’ANNA, 2014, p.100). A ênfase na cintura fina, durante
a década de 50, é provavelmente influenciada pelo estilista Christian Dior, que “ao lançar o
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New Look, consagrou a associação entre cintura fina, elegância e feminilidade no terreno da
moda internacional” (SANT’ANNA, 2014, p.101).
O vocabulário do escárnio masculino sobre as mulheres foi pródigo em
expressões diretamente relacionadas à alimentação, à flora e à fauna. Se as
belas já foram consideradas “rosas” e “brotos”, algumas se tornaram frutas
apetitosas e até mesmo partes da carne bovina. Muito antes de aparecer a
expressão “mulher filé”, já havia a “mulher bucho”. Difícil seguir os traços
de sua história. A presença da bucho na imprensa é envergonhada diante das
musas que têm os homens a seus pés. A aparição da bucho já foi um
contraponto à beleza, em piadas, canções populares e na literatura de cordel.
Sempre vistas como estraga prazeres, pobres-diabos, tão feias que mal
parecem mulheres (SANT’ANNA, 2014, p. 99).

Havia ainda outros insultos, como “mulher canhão” e “mulher bacalhau”. A mulher
canhão era aquela considerada unicamente feia, enquanto a mulher bacalhau era considerada a
“secura física”, “reta como uma tábua. Durante os anos 40 e 50, a gordura ainda era
valorizada no tecido sociocultural brasileiro, enquanto na mídia, já se enunciava o
desenvolvimento ou emergência do corpo magro, que se estabeleceria como ideal nas décadas
futuras. “Naquele tempo o pior quadro da feiura era uma mulher sem curvas, quadris estreitos,
cintura larga e seios achatados” (SANT’ANNA, 2014, p. 100).
Em solo nacional, as cheinhas de corpo eram exibidas com charme pelas chanchadas
cariocas, produzidas pela Atlântida, desde 1941 (SANT’ANNA, 2014). Naquele tempo, eram
as misses que faziam sucesso, como Martha Rocha, consagrada Miss Brasil em 1954, quando
se tornou referência nacional de beleza, com cintura fina e quadris largos, atributos
importantes associados ao corpo feminino ideal naquele momento.
Em julho de 1954, Martha concorreu a Miss Universo nos Estados Unidos. As
pesquisas já a consideravam eleita, no entanto ficou em 2º lugar. Surgiram boatos de que ela
perdera o título de Miss Universo para a norte-americana Miriam Stevenson devido a duas
polegadas a mais nos quadris, revelando que, na década de 50, já havia indícios de um
processo de valorização da magreza corporal. No entanto, somente após os anos 60, os
quadris se tornaram mais retos e as misses ganharam em altura e magreza.
Fraser (2009) nos conta que já houve um tempo (ela não precisa quando), nos EUA,
em que as mulheres gordas eram as preferidas pelos homens, indicando que elas eram
provavelmente consideradas mais férteis e sensuais. Farrel (2011) afirma que até o final do
século XIX, nos Estados Unidos, a gordura era uma prerrogativa de poucos, significando
riqueza e saúde. Riqueza, pois supunha-se que era preciso ser rico para dispor de uma
alimentação farta. Saúde, pois a gordura indicava ausência de doenças que levavam ao
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emagrecimento, um sintoma comum das infecções que acometiam os sujeitos naquele
período.
Peças publicitárias, veiculadas entre as décadas de 40 e 50, mostram mulheres
curvilíneas, sugerindo que o padrão corporal feminino então cultuado nos EUA, tinha traços
que o aproximavam do brasileiro, salvaguardadas algumas distinções importantes entre ambos
países: uma mulher com excesso nos quadris e coxas, e cintura fina.

Figura 3: Anúncios americanos sobre a questão do peso nos anos 1950

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2HkwQtN. Acesso em 11 de março de 2019.

Figura 4: Ilustrações de Gil Elvgreen: The Right Touch, 1958 (à esquerda). Skirts
Ahoy (à direita), 1967

Fonte: Disponível em: http://www.gilelvgren.com/. Acesso em 11 de março de 2019.

45

Na figura 3 (ilustração à esquerda), é feita uma pergunta para a consumidora: “Qual
sua aparência em uma roupa de praia? “5. Duas imagens femininas são apresentadas, uma
modelo é magra e a outra curvilínea, tal como no anúncio brasileiro do medicamento Vikelp,
que analisamos anteriormente. O texto indica que a mulher curvilínea é mais atraente e
oferece às magras uma fórmula farmacêutica capaz de engordar de 10 a 25 pounds facilmente.
Identificamos o medo que a magreza representava, e um processo de ênfase na transformação
corporal, visando o aprimoramento do físico (engordar), de acordo com o que vigorava como
beleza naquele momento. Conforme Vigarello, é “Impossível, de toda forma, entender o
objeto dessa estigmatização do “gordo” sem medir a visão igualmente temida que se tinha do
“magro” (2012, p.80).
Na Figura 3 (ilustração à direita), no anúncio de página inteira, há o título “Ganhe
mais peso em 10 dias ou seu dinheiro de volta”6, que sugere uma desvalorização do corpo
magro. Em uma das ilustrações que integram a peça publicitária, por exemplo, dois homens
afirmam não sentir atração por mulheres magras. Numa segunda ilustração, um jogador de
futebol afasta outro e diz “Nós não queremos magrelos em nosso time”7. “A magreza assusta,
lembra a fome, a peste, a desencarnação. Ela é secura, aspereza, fraqueza, aquilo que no
imaginário antigo se opõe às forças vitais” (VIGARELLO, 2012, p.81).
Também identificamos neste anúncio de página inteira o texto “Agora finalmente um
plano que adiciona medidas firmes e atrativas no seu corpo, peito, braços e pernas”8. No
anúncio os termos citados são peito, braços e pernas, não há menção ao quadril, ou seja, não
se fala na necessidade de “engordar” essa região. Verificamos aí uma diferença entre o padrão
de beleza norte-americano e brasileiro. Nos EUA, o quadril largo feminino não parece ser
valorizado como é no Brasil. No meio popular, os EUA ficaram conhecidos por apreciar seios
fartos, enquanto no Brasil a beleza do corpo feminino está associada a ter quadris largos e
bumbum grande. Interessante também verificar novamente que o temor relacionado à
magreza em 1950, que significava feiura, lembra muito o medo que hoje as pessoas têm de
ficarem gordos.
Na Figura 4, há duas ilustrações de pinups, feitas pelo artista norte-americano Gil

5

Tradução livre de: “How do you look in your bathing suit?”.

6

Tradução livre de: “Gain more weight in 10 days or your money back”.

7

Tradução livre de: “We don’t want skinny on our team!”.

8

Tradução livre de: “Now at last More-Wate plan that puts firm, attractive pounds and inches on your body,
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Elvgren em 1958 e 1967. Ele foi considerado um dos maiores ilustradores de pinups da
história, desenhando com perfeição garotas voluptuosas e sensuais. A estética pinup começou
a ser difundida mais intensamente a partir da década de 30, e fez um enorme sucesso entre
1940 e 1950. Os posters com ilustrações femininas eram muito populares entre os soldados
americanos na II Guerra e foram pintados até na lateral dos aviões militares.
Algumas atrizes e celebridades norte-americanas influenciaram pinups, como Betty
Grable, Rita Haywoth e Ann Sheridan (as três eram mulheres curvilíneas). A estética corporal
da mulher pinup: branca, quadris largos, coxas grossas e cintura fina, representava o ideal de
beleza feminina cultuado nos EUA nesta época. Portanto, assim como no Brasil, também nos
EUA, era o excesso (embora só em algumas partes do corpo) que reinava como ideal corporal.
Poulain (2013) argumenta sobre a fluidez nos sentidos da magreza e da gordura e
ressalta como “as valorizações do gordo e do magro são variáveis de uma cultura para a
outra” (p.123). No entanto, quando visitamos as culturas brasileira e norte-americana quanto
ao corpo feminino, constatamos sentidos muito semelhantes compartilhados entre essas
culturas, salvaguardadas algumas diferenças. Isso demonstra uma forte influência cultural dos
EUA sobre o Brasil.
Essa influência norte-americana na cultura brasileira é intensificada a partir dos anos
1950, quando o governo brasileiro passa a valorizar a modernização dos EUA e, por sua vez,
os EUA iniciam a divulgação da cultura norte americana para fora de suas fronteiras,
almejando expandir o American way of life por meio de processos comunicacionais
midiáticos, em todos os âmbitos culturais (música, moda, televisão, etc.). Como afirma Cunha
(2017) “Com o advento da Segunda Guerra Mundial e a destruição de grande parte da Europa,
há o espaço para a consolidação de uma nova ordem econômica, financeira, política e de
produção industrial, capitaneada pelos Estados Unidos” (2017, p. 66).
Provavelmente, esse é um fator determinante para que a cultura nacional tenha
acompanhado e aderido até certo ponto, às mudanças americanas nos padrões corporais ao
longo do tempo. É importante, entretanto, ressalvar que há diferenças quanto às noções de
beleza no Brasil e EUA, especialmente no que diz respeito ao corpo, que revelam elementos
da cultura de cada país. Os EUA foram colonizados por ingleses, que têm uma compleição
física caucasiana (branca e loira), e se mudaram para lá com o intuito de povoar o território. Já
o Brasil foi uma colônia de exploração e não de povoamento.
chest, arms and legs”.
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Embora nosso país tenha sido colonizado por portugueses, muitos povos europeus,
como franceses e espanhóis estiveram em nossas terras. Os Europeus estabeleceram contato
aqui com os índios (povos nativos) e com os africanos, que vieram para ser escravos, e isso
deu origem a uma população bastante diversa, com muitos tipos físicos, onde a maioria da
população é mulata, com olhos e cabelos negros. Essas características físicas eram muito
apreciadas por aqui, até que com a chegada das imagens do cinema Hollywoodiano, as
mulheres passaram a pintar os cabelos de loiro, para parecerem com as atrizes americanas.
O padrão de beleza americano realmente influenciou o Brasil, no entanto não apagou o
encantamento com o que se identifica como sendo a beleza nacional feminina: pele morena e
corpo violão, com cintura fina, quadris largos e coxas grossas. Os padrões corporais de beleza
passam a conviver, no entanto marcam distinções sociais: a mulher caucasiana, magra e alta,
de beleza americana, passa a ser adorada entre a elite cultural brasileira, e a mulher de corpo e
beleza tipicamente nacionais, embora agrade a todos, se torna um tipo corporal mais
identificado com as classes populares.
Selecionamos peças publicitárias para exemplificarmos a valorização da mulher com
formas corporais curvilíneas. É interessante perceber como os textos publicitários da década
de 1950, que incentivavam as mulheres a engordar para alcançar a beleza ideal, usam
estratégias retóricas, que contém recursos persuasivos semelhantes aos que identificamos nos
textos publicitários contemporâneos, que estimulam a magreza.
A ênfase na beleza e na sua importância permanecem como valores cultuados pelas
mulheres até hoje, no entanto o conceito estético que define a beleza do corpo se altera
drasticamente, do corpo volumoso para o enxuto. Isso nos leva a questionar como, em apenas
poucas décadas, os corpos curvilíneos, que eram tão desejados, como vimos aqui, passam a
ser objeto de estigma e os esguios são elevados ao status de corpos ideais?
Há várias razões para isso, que são encontradas quando refletimos sobre o
desenvolvimento do capitalismo. Transformações drásticas e em curto período de tempo no
padrão corporal só tem condições de se afirmar e se espraiar na sociedade, com potencial de
persuadir a população a mudar seu gosto, se veiculadas por um sistema de representação em
massa, como é o caso da publicidade, que consideramos uma das mais potentes narrativas
midiáticas do consumo deste a modernidade, sendo determinante para guiar o estilo de vida da
população, no âmbito individual. Conforme Hoff (2017):
(...) a capilaridade do discurso publicitário concorre para a intensificação da
produção de sentidos do consumo no tecido social. Em nosso país, essa
característica de combinar diferentes matrizes discursivas, narrativas e vozes
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permitiu à publicidade uma condição privilegiada para divulgar os valores e
as práticas de consumo. Embora ela não seja a única narrativa a engendrar as
culturas do consumo no Brasil, sua participação na produção de sentidos do
consumo é bastante significativa (HOFF, 2017, p.12).

Da mesma forma que a publicidade foi eficiente em celebrar o corpo gordo, também o
será para convencer a população a emagrecer, como abordaremos em seguida. Desse modo,
ela assume papel fundamental em divulgar o corpo da moda, pois tem o potencial de tornar
“tanto visível o já visto ou o mesmo/semelhante quanto pode conferir visibilidade àquilo que
está invisibilizado ou oculto” (HOFF, 2017, p.10).

1.2. SÓ É GORDO QUEM QUER...
Como vimos, na Idade Média, a gordura corporal era desejável e significava saúde e
riqueza, principalmente devido à escassez de alimento (SOBAL, 1995). No entanto, o advento
das revoluções agrícola e industrial, tornou o suprimento dos alimentos mais estável. Assim,
por volta da década de 1920 se inicia um deslocamento nos significados da gordura e da
magreza: a gordura corporal passa a ser evitada e a magreza é valorizada, associada à
mobilidade social, uma mudança facilitada pela industrialização e inovações tecnológicas do
século XX. Vigarello anuncia a revolução que promove o magro à ideal corporal, a partir de
1920:
As silhuetas afinaram na segunda metade do século XIX e os tratamentos da
obesidade se modificaram. O aumento do lazer, os novos cuidados com o
corpo, a revolução dos conhecimentos médicos, tudo contribuiu para isso.
Uma mudança essencial, totalmente decisiva, teve lugar na década de 1920,
resultado não do saber, mas dos costumes: a transformação da condição
feminina sugere uma nova magreza, eliminando mais ainda referências
mamárias e rechochundas; um novo imaginário tecnológico sugere, além
disso, mais fluidez e nervosidade, acentuando o que é ágil e esbelto, ao
mesmo tempo em que crescem os desejos de controle e afirmação de si
(VIGARELLO, 2012, p. 287).

Todavia, a imposição da magreza atinge mais intensamente as mulheres que os
homens. Estes últimos estariam menos submetidos aos imperativos da estética corporal, de
acordo com Poulain (2013). O símbolo dessa mudança no universo feminino é o visual La
Garçonne, adotado pelas mulheres a partir da década de 20: o cabelo curto e prático
representava uma moça livre, que ocupava cada vez mais os espaços públicos, e quanto mais
ganha mobilidade e se vê liberada, mais sucesso alcança.
Progressivamente, a gordura corporal passa a ser cada vez mais estigmatizada no
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Ocidente. São muitos os fatores que desencadeiam esse processo, dentre eles, fortemente
sublinhamos o desenvolvimento da medicina. A gordura é uma característica ou condição que
é amplamente definida pelo discurso biomédico, tendo sido considerada principalmente um
problema de saúde.
Devido à sua medicalização, o corpo gordo é raramente abordado em termos de
diversidade física ou variação. Ao invés disso, foi construído como patológico e sofrendo de
uma doença conhecida como “obesidade”. Desse modo, os profissionais da área médica
passaram a patologizar a obesidade e a prescrever tratamentos médicos, intensificando a sua
medicalização. É essa construção biomédica de pessoas gordas como “obesas” que tem sido o
foco da medicina, principalmente no século XXI, quando passa a trabalhar na linha de
prevenção de doenças, em nome de proteger e prolongar a vida.
O discurso epidêmico da obesidade promoveu a gordura como principal ameaça para a
saúde no mundo, assim, a medicina assume papel decisivo ao legitimar um saber-poder sobre
a saúde corporal, prescrevendo a dietética e a adoção do emagrecimento como via para
obtenção de saúde e vitalidade. A gordura passa de uma forma de deficiência moral, para uma
doença médica, e uma fonte da opressão social. “A estigmatização se baseia sobre um sistema
de representações e de crenças que fazem da obesidade um reflexo das qualidades morais do
indivíduo” (POULAIN, 2011, p. 117). Goffman (2004) conceitua estigma como um processo
que tende a desvalorizar o indivíduo, classificando-o como “anormal” ou “desviante”.
Logo surge um modelo político de gordura:
O processo de politização pode ser descrito como o posicionamento dos
agentes da esfera política em relação a uma dada questão, a qual a partir de
então torna-se objeto de debates, projetos de gestão e decisões em escala
político-administrativa (POULAIN, 2011, p.73).

No final do século XX, emergem nos circuitos médicos e de saúde pública
preocupações com a obesidade nos países ocidentais. A mídia mundial passou a divulgar
intensamente notícias e entrevistas realizadas com médicos e demais profissionais de saúde,
abordando o aumento do número pessoas classificadas com sobrepeso e obesidade, de acordo
com o índice de massa corporal (IMC), e alertando sobre o risco desses indivíduos
desenvolverem uma série de doenças, bem de como morrerem prematuramente.
A retórica da obesidade, proveniente principalmente das campanhas de saúde pública e
dos profissionais de saúde, atinge o indivíduo como alvo. Ele se torna o “culpado” pelas
escolhas erradas que faz quanto ao cuidado de si e do seu corpo e alimentação. O argumento
do “estilo de vida saudável” ou do “estilo de vida magro” permeia todas as campanhas e ações
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midiáticas no nível macro (governo). O maior problema dessa governança neoliberal do corpo
por meio do estilo de vida é que ao invés de expor os motivos estruturais que inibem as
pessoas de viver uma vida saudável, esses fatores são despolitizados no nível público,
enquanto seus efeitos são sentidos no nível privado.
O estilo de vida dá visibilidade às práticas de consumo individuais como objetos de
preocupação política, mascarando a natureza política dos fatores estruturais que condicionam
as escolhas e práticas dos indivíduos. Ou seja, ao invés de o governo, a saúde pública e os
médicos tomarem providências para, por exemplo, buscar reduzir o preço dos produtos mais
saudáveis ou até distribuí-los gratuitamente, eles transferem a culpa para o indivíduo, que não
está escolhendo participar de um “estilo de vida saudável”.
O risco da obesidade justifica todas as ações tomadas para adotar um estilo de vida
magro e saudável, e fracassar neste projeto significa fracassar na vida e ser para sempre
estigmatizado, quase que de um modo tão impositivo e cruel como aquele aplicado aos
culpados por um crime hediondo ou por uma ação terrorista. Mayes (2015) identifica nos
EUA, após o 11 de setembro, alguns discursos que comparam a epidemia da obesidade ao
terrorismo. Um exemplo forte que este autor traz parte da fala do ex- cirurgião geral Richard
Carmona em 2003, quando comparou a obesidade nos Estados Unidos ao terrorismo
doméstico, advertindo que, a menos que haja ação, a magnitude do dilema não será menor do
que qualquer tentativa terrorista.
No entanto, mesmo com tanta “pressão” que é exercida sobre o indivíduo por um
corpo ideal – magro e saudável, com a intensa divulgação do estilo de vida saudável, cuja
retórica incorpora o “discurso do risco” e com a intensificação nas práticas de controle do
peso, a obesidade se apresenta como uma epidemia que se alastra mundialmente a cada ano.
Sobre a ênfase na responsabilidade eu a partir do discurso do risco, Ortega (2000) reflete:
O indivíduo se constitui como autônomo e responsável através da
interiorização do discurso do risco. O corpo e o self são modelados pelo
olhar censurante do outro que leva à introjeção da retórica do risco. O
resultado é a constituição de um indivíduo responsável que orienta suas
escolhas comportamentais e estilos de vida para a procura da saúde e do
corpo perfeito e o desvio aos riscos. O auto aperfeiçoamento individual
tornou-se um significante privilegiado por meio do qual os indivíduos
exprimem sua autonomia e se constituem num mundo competitivo (p.156).

Na atualidade, a Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos
maiores problemas de saúde pública no mundo: estima-se que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões
de adultos estejam com sobrepeso; e mais de 700 milhões, obesos. O resultado de um estudo,
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coordenado por cientistas do Imperial College London e publicado na revista científica Lancet
(2016), mostra que um quinto da população brasileira adulta, ou quase 30 milhões de pessoas,
é considerada obesa. O número é maior entre as mulheres: 23% delas eram obesas em 2014.
Entre os homens, 17% estão obesos. Esses índices colocam o Brasil entre os países mais
obesos do mundo: fica na 5º posição quando se trata da população feminina e na terceira, atrás
da China e EUA, quando são observados os dados referentes à população masculina.
Os Estados Unidos, por sua vez, têm sido um dos protagonistas na luta contra a
epidemia da obesidade no mundo: há décadas, o governo norte-americano, desenvolve ações
de comunicação para alertar a população sobre os riscos de doenças associadas à obesidade e
propõe estratégias para combatê-la. No entanto, de acordo com as pesquisas realizadas pelos
Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em 2016, esses esforços têm surtido
pouco efeito, e a epidemia é crescente: 40% das mulheres, 35% dos homens e 17% das
crianças e adolescentes estão hoje obesos nos Estados Unidos.
Em 2010, por exemplo, a primeira dama norte-americana era Michelle Obama, que
decidiu utilizar sua influência para criar e promover um programa de combate à obesidade
infantil, denominado Let’s Move. Além dela, popstars como Madonna e Beyoncé, grandes
empresas, e profissionais da saúde e escolas, deram apoio ao programa, que teve muita
visibilidade. A ideia da iniciativa era promover “um estilo de vida saudável”, através da
prática de atividades físicas divertidas na escola e com a família, e da educação para permitir
escolhas alimentares saudáveis.
No site do Let´s Move é possível verificar uma série de dicas e ensinamentos voltados
para a adoção de uma vida saudável. Como diretrizes básicas, o programa sugere que as
crianças se movam todo dia, tentem provar sempre um novo vegetal ou fruta, bebam muita
água, diminuam o tempo em frente à TV, e ajudem a fazer o jantar. No quinto aniversário do
programa, em 2015, Michelle Obama lançou um desafio: pediu que os cidadãos mostrassem
cinco coisas que estejam fazendo para ter uma vida mais saudável, desde exercício físico a
mudança nos hábitos alimentares, sob a hashtag GimmeFive. Ela e o presidente Obama
entraram na corrida, e publicaram vídeos mostrando para a população como conseguem
integrar hábitos saudáveis no seu dia-a-dia.
O presidente Obama quis mostrar como até o presidente dos EUA consegue integrar
hábitos saudáveis no seu dia-a-dia: são cinquenta segundos de vídeo que começam com
Obama a felicitar a mulher e terminam com um desafio: afinal, o que é que a primeira-dama
faz para se manter saudável? O vídeo de POTUS (President of the United States) foi
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publicado na conta da Casa Branca no Twitter, no dia 13 de maio de 2015. Cinco dias depois,
a FLOTUS (First Lady of the United States) respondeu com um outro vídeo nas redes sociais:
são 35 segundos em que se vê a primeira-dama a saltar à corda, a fazer abdominais ou a
praticar boxe, vestida de calças e top preto, tênis e luvas de boxe.
As figuras presidenciais oferecem o próprio corpo como “modelo” para guiar
mudanças no estilo de vida/consumo dos indivíduos, usando as plataformas digitais para
publicizar essas ações, e atingir com maior eficiência a grande massa dos consumidores. O
programa Let´s Move apresenta discursos didáticos que dirigem as ações individuais, com o
objetivo de obter melhor forma física e saúde, fomentando o “estilo de vida saudável” ou do
“estilo de vida magro”.
Assim, expondo as práticas de consumo individuais como únicas responsáveis pela
obesidade, o problema é despolitizado no nível público, como falamos anteriormente.
Observando o intenso investimento sobre o indivíduo e seu estilo de vida hoje, Prado (2013)
nomeia o período que vivemos de “era das convocações”. As mensagens veiculadas pela
saúde pública que incentivam a adoção do estilo de vida saudável, com todo seu circuito de
consumo, são um bom espaço para verificarmos as convocações midiáticas contemporâneas.
Mesmo que a gordura possa parecer unicamente um problema médico e social,
significa toda uma série de significados para diferentes atores. O entendimento ocidental
contemporâneo da gordura pode ser pensado como um campo de significados em uma
dinâmica paisagem socioeconômica, política e cultural, construída por múltiplos indivíduos e
grupos, com interesses diferentes. Vários sujeitos participam neste jogo: cirurgiões
bariátricos, fabricantes de produtos dietéticos, empresas farmacêuticas, indústria alimentícia,
estilistas, instrutores de fitness, governo, seguro saúde empresas e pessoas gordas e magras.
Às vezes eles trabalham em conjunto, às vezes trabalham uns contra os outros, com
interpretações concorrentes. Por exemplo, ativistas defendem a aceitação do corpo gordo,
enquanto médicos patologizam a gordura corporal.
Esses múltiplos pontos de vista sobre o corpo gordo sugerem uma paisagem dinâmica
e mutante, que é sujeita a negociação. Alguns desses sujeitos geram, conscientemente e
coerentemente, um entendimento sobre a gordura; outros o fazem de maneira menos ativa e
menos ponderada. Por exemplo, autoridades de saúde pública alertam que o sobrepeso e a
obesidade constituem sérios riscos para a saúde: esse diagnóstico é embasado em longos anos
de pesquisas. Da mesma forma, cirurgiões bariátricos e fabricantes de medicamentos para
emagrecimento podem adotar premissas similares, mesmo que não estejam promovendo esta
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mensagem regularmente.
Assim, compreendemos que grupos, como os agentes de saúde pública, podem ser
rotulados como “produtores culturais”, enquanto outros, como empresas farmacêuticas, são
rotuladas como apoiadores. A linha entre aqueles que produzem uma mensagem e aqueles que
a reforçam é tênue e muitas vezes pode se confundir. Assim, há inúmeros produtores culturais
e também uma série de apoiadores culturais no campo da circulação de significados sobre a
gordura, e muitas vezes não é claro quais são os produtores e quais são os apoiadores. Essas
visões múltiplas e divergentes sobre o corpo gordo comprovam o quanto o debate em torno da
gordura é político e é, ao mesmo tempo, polícia. As noções de política e polícia trazidas por
Rancière (2005) iluminam nosso debate.
O filósofo afirma que na política sempre entra em jogo questões de limiares, limites e
fronteiras. Nada é em si mesmo político, mas pode tornar-se político à medida que opera sob a
racionalidade dissensual. Embora em uma comunidade política sempre haja o exercício do
poder para a manutenção do seu estado de coisas, não é sempre que nela se efetiva o
desentendimento, portanto, a política. Isso significa que nem toda revolta, nem toda greve,
nem todo movimento social é político, já que pode ser impulsionado por razões
conservadoras.
Para Rancière, há uma lógica marcada por hierarquias, que distribui os corpos no
espaço, definindo sua presença ou indiferença, sua visibilidade e audibilidade; e é
caracterizada pela atualização da igualdade. E há ainda uma outra lógica, que é disruptiva em
relação à primeira. Usualmente estas duas lógicas são chamadas pelo nome de política, mas o
filósofo faz uma distinção entre elas: à primeira chama de “polícia”, noção extensiva ao
sentido usual do termo enquanto corporação incumbida de manter a segurança pública,
também evocando, de certo modo, o trabalho de Michel Foucault sobre as disciplinas e
técnicas de governo.
Há uma história da política, que é a história das formas de confrontação – e
também das formas de confusão entre política e polícia. A política não
aparece do nada. Ela está articulada a certa forma da ordem policial, o que
significa certo equilíbrio de possibilidades e impossibilidades que essa
ordem define (RANCIÈRE, 2009, p. 287).

A polícia, na acepção do filósofo, estende-se também à suposta espontaneidade das
relações sociais, às práticas a partir das quais o cotidiano é produzido. Neste caso, as lutas por
interesses divergentes não são necessariamente sinônimo de política, pois estas lutas podem
ser travadas no sentido de reforçar desigualdades já existentes, ou promover outras, se
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aproximando assim de uma noção de polícia.
A alternância de sentidos e significados acerca do peso corporal deixa entrever a
atuação das noções de polícia e política. A polícia é bem clara quanto ao controle do peso
corporal, por exemplo, por meio das dietas, desde aquelas recomendadas para engordar, nos
tempos em que um corpo curvilíneo era valorizado, até as dietas contemporâneas de restrição
calórica, que visam emagrecer. Já a política está presente hoje nos movimentos de
positividade corporal, que buscam, via dissenso, romper o padrão de beleza ocidental vigente,
fundado no corpo magro, e estabelecer uma nova ordem corporal.
A história do emagrecimento do corpo no Ocidente é observada a partir de 1950, no
período pós-guerra, quando a cultura capitalista se afasta da manufatura para o consumo, o
que significava que o papel do indivíduo nesse sistema se deslocava para o de consumidor
(FEATHERSTONE, 1991, p.172). Assim, o capitalismo (e principalmente do neoliberalismo)
está fortemente associado às políticas do corpo no contexto das culturas de consumo.
“Neoliberalismo”, termo cunhado no pós-primeira guerra mundial (STEGER E ROY,
2010), é um movimento político contemporâneo que defende liberalização, livre comércio e
mercados abertos (BOAS E GANS-MORSE, 2009). Como prática política e econômica,
propõe que o bem-estar humano pode ser promovido libertando as forças empresariais e
habilidades individuais, dentro de uma estrutura institucional caracterizada por fortes direitos
de propriedade, mercados livres e livre comércio (HARVEY, 2005).
Aqueles

que

abraçam

ideologias

neoliberais

exigem

frequentemente

a

desregulamentação da economia, a liberalização do comércio e indústria, e privatização de
empresas estatais, juntamente com a redução de impostos, redução dos serviços sociais e
redução do tamanho do governo (STEGER E ROY, 2010). O ideal da liberdade individual é
um componente fundamental da doutrina (HARVEY, 2005), e o neoliberalismo procura
governar não através da “sociedade”, mas através das escolhas dos cidadãos individuais
(ROSE, 1996).
Como ideologia economicista, o neoliberalismo trabalha com a suposição de que as
escolhas são autônomas e racionais. O sujeito neoliberal é presumivelmente racional e age
sem influência indevida. Como tal, o neoliberalismo está intimamente ligado a
responsabilidade pessoal; se os indivíduos são capazes de fazer suas próprias escolhas e, de
maneira autônoma e racional, eles também devem lidar com as consequências delas. Isso
inclui quaisquer escolhas que eles façam sobre seus corpos.
A medida que a lógica do mercado se espalhou para muitos setores da sociedade, a
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conexão entre o corpo e o mercado só se aprofundou. Talvez mais do que nunca, o corpo
físico, social e o moral agora são vistos como interligados e sobrepostos. Com a ênfase do
neoliberalismo em responsabilidade individual e escolha (do consumidor), surge a ideia de
que todos possam mudar seu corpo, se eles colocam suficiente “esforço” e dispõem dos
recursos “certos” para conseguir isso.
Assim, o corpo torna-se uma questão de escolhas que são feitas no mercado: a lógica
do consumidor no mercado se espalhou para a saúde pública também. O surgimento dos
cuidados de saúde (privatização, terceirização e priorização de certos pacientes) implicou a
construção de indivíduos que se consideram os principais agentes de sua própria saúde. Com
o advento do neoliberalismo ganhamos autonomia para nos vigiarmos, “a autonomia e a
liberdade de nos tornarmos peritos, experts de nós mesmos, da nossa saúde, do nosso corpo”
(ORTEGA, 2003, p. 08). Temos agora sujeitos que atuam como empreendedores de si e de
sua saúde, assim controlam a si mesmos, regulando, por exemplo, o seu peso, diariamente,
através de instrumentos como uma balança caseira.
O estilo de vida saudável e magro é usado como argumento para orientar as escolhas
individuais e a mudança de comportamento em relação à saúde. Escolha e responsabilidade
são mobilizadas no estilo de vida para recodificar o bem-estar social como uma capacidade
individual de prover seu próprio bem-estar através de uma rede de práticas de consumo, como
ter um seguro de vida privado, ir para a academia, e etc.
Diante deste cenário, os promotores de saúde pública unem-se aos demais agentes da
cultura do consumidor (por exemplo, a moda e a cosmética), na promoção de um cuidado
sobre o corpo, visando obter saúde, mesmo que a sua motivação possa se dar mais por intuito
cosmético do que realmente melhorar a saúde. Neste contexto, a beleza torna-se saúde e a
saúde torna-se beleza.
A cultura do corpo neoliberal teve a intenção de obscurecer as linhas entre a
manutenção do corpo cosmético e a melhoria real da saúde. Featherstone observou uma
diluição de fronteiras entre os interesses da cultura de consumo e da saúde pública em 1980, o
que aponta para um estágio inicial na disseminação da racionalidade neoliberal. Nos dias
atuais, esse processo parece ter se intensificado, e aparece ainda mais claro que quando o
autor fez este estudo, na década de 80.
Nos anos 2010, não atingir os ideais de corpo vigentes é uma questão de ordem
“moral”, significa fracassar no seu projeto de construção de si, e se para o sujeito neoliberal a
sua identidade é refletida no corpo, esse tem de ser como a norma sugere: magro. Com a
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crescente descrença quanto à mudança do mundo e da ordem social vigente, o corpo parece
ser o “único espaço que restou à utopia e à criação” (ORTEGA, 2008, p. 48), assim o homem
busca alterá-lo (emagrecendo), com o intuito de modificar a si mesmo e ser aceito no meio
social. “A estigmatização não se reduz a um simples olhar crítico a uma pessoa – ela é um
processo de interações que desmerecem um indivíduo e tendem a transformar a vítima em
culpado” (POULAIN, 2011, p. 117).
A estigmatização é o resultado de uma leitura implícita que situa como
responsável por esta situação a própria pessoa que apresenta sobrepeso. Uma
vez interiorizada esta percepção, as soluções se reduzem ao que é
imediatamente controlável por si mesmo: a alimentação e a atividade física
(POULAIN, 2011, p. 120).

Assim, aqueles com um corpo visto como indesejável ou inaceitável são culpados por
sua aparência física, indicando que eles não estão “escolhendo” se envolver em práticas
consideradas benéficas, ou estão escolhendo os métodos “errados” para o produzir o seu
corpo individual, tomado como um projeto de si. Em outras palavras, eles não estão adotando
um estilo de vida (e consumo) saudável. Assim a sociedade neoliberal culpa o gordo,
classificando-o como um mau consumidor, e ele passa de vítima a algoz de si mesmo.
Mayes (2015) reflete que a ênfase na responsabilidade do eu na retórica do estilo de
vida borra as fronteiras entre os ambientes públicos e privados. Desse modo, conforme o
autor, relações sociais e políticas são transformadas em relações de escolhas de consumo
privatizadas que os indivíduos são responsáveis por fazer. Mayes (2015) afirma que por meio
do estilo de vida saudável emergem dois sujeitos: um é o indivíduo empreendedor de si,
responsável e saudável, que se cuida fazendo escolhas corretas em sua vida cotidiana. O outro
é aquele que escolhe práticas de consumo que levam à obesidade, sendo considerado
irresponsável. Ele é excluído das sociabilidades e espaços dominantes. Reduz-se saúde e bemestar a uma escolha individual e a um comportamento de consumo.
Afinal, se os comportamentos individuais são controláveis, como sugere o
neoliberalismo, e se a obesidade é uma condição que pode ser revertida, como afirma a
medicina, no atual cenário de avanço tecnológico, com tantos recursos e produtos de consumo
disponíveis para o emagrecimento da população, “só é gordo quem quer”. Desse modo, fica
evidente como a concepção neoliberal de mundo é política nesta etapa/ou estágio do
capitalismo e que a polícia se instala, atuando contra a gordura e os excessos, em prol da
produtividade e da saúde.
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1.3. DESVALORIZAÇÃO DO CORPO GORDO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS NA
CULTURA NORTE-AMERICANA
Nos Estados Unidos, entre 1880 e 1920, a imagem agradável que era associada ao
corpo gordo se modificou e a magreza é elevada ao status de ideal corporal, principalmente
para as mulheres (FRASER, 2009). Farrel (2011) localiza as origens do culto à magreza em
1920, como uma influência da moda do período, em que as mulheres usavam vestidos curtos e
sem mangas, expondo braços e pernas. No entanto, ela lembra que os anúncios publicitários
de remédios para o emagrecimento já apareciam bem antes de 1920.
Isso revela que, ainda no século XIX, o corpo gordo já era estigmatizado, embora,
somente a partir de 1920 (FARRELL, 2011), as indústrias e a publicidade passarão a fixar e
reforçar a ansiedade a respeito da gordura corporal. O corpo gordo passa a ser visto menos
como um sinal de riqueza e saúde, e mais como uma incapacidade do indivíduo em gerenciar
os recursos e a prosperidade que o mundo moderno lhe traz. A autora sublinha esta como uma
mudança significante, pois alterou o entendimento prévio sobre gordura, quando indicava o
pertencimento a uma classe social superior.
Fraser (2009) traz dois depoimentos, de um mesmo médico norte-americano, em
épocas distintas, 1926 e 1984, se posicionando contra o que chama de “a nova moda de
emagrecer”. Woods Hutchinson era professor de medicina e ex-presidente da Academia
Americana de medicina. Em 1926, ele escreveu para uma revista feminina se posicionando a
favor da gordura. Em suma, ele afirma que o tecido adiposo é inocente, benigno e confere
beleza às mulheres. Hutchinson alerta que dieta e exercícios; os quais passaram a ser usados
com frequência para emagrecer, não seriam capazes de reduzir mais que 10% do tamanho de
alguém. Desse modo, mulheres gordas continuariam gordas, e as magras continuariam
magras, a despeito do quanto se esforçassem para modificar seus corpos. Também afirma que
ambas (magras e gordas) desfrutavam de saúde, cada uma ao seu modo.
Em 1984, o médico repete novamente o discurso em defesa do corpo gordo, mas nesse
caso contra a moda. Hutchinson conta aos leitores do Saturday Evening Post, que,
infelizmente, a moda parece contar com o apoio de alguns médicos, treinadores físicos,
dietéticos e até de companhias de seguro, todos unidos para convencer e convocar as mulheres
ao emagrecimento. Ele lamenta que as garotas agora estejam escondendo seu corpo,
envergonhadas de suas gorduras. O médico também tenta compreender a nova visão sobre o
corpo gordo, que o classifica como lento, desgraçado e culpado, no entanto, afirma que não
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consegue se convencer a respeito disso. Hutchinson se diz saudoso dos tempos em que um
pouquinho de gordura não feria ninguém, e alerta que os médicos estão prescrevendo dietas
muito restritivas às garotas e mulheres, colocando a saúde delas em risco somente para que
pareçam mais magras e em conformidade com a estética vigente. Ao final, estende esse alerta
dado para as futuras gerações.
Cada vez mais a magreza foi se fixando como uma obsessão para as mulheres e, não
somente nos EUA, em todo o mundo ocidental. Para a compreensão de como chegamos ao
contexto atual, propomos percorrer brevemente a transformação do ideal corporal, do corpo
gordo ao magro, que foi ocorrendo nos EUA, especialmente a partir dos anos 20. Farrel
(2011) relata que desde 1900, revistas como a Life e jornais diários ao redor do país passaram
a veicular intensamente anúncios publicitários para perda de peso, prometendo o que ficou
conhecido como “A cura da obesidade”. Em 1912, produtos comerciais vendidos como
medicamentos para emagrecimento já constituíam uma indústria a ponto de preocupar a
Associação de Medicina Americana, que passou a denunciar esses remédios e seus potenciais
perigos e efeitos-colaterais.
Fraser (2009) supõe que um dos motivos que impulsionou a admiração pelo corpo
magro e esbelto, nesse período, foi o cultivo deste ideal na Europa. Tal processo se iniciou em
solo Europeu entre os séculos XVIII e XIX, quando muitos poetas e artistas adquiriram
tuberculose, o que lhes dava uma aparência abatida e magra. Os membros da alta sociedade
passaram a difundir a crença de que ter tuberculose e estar magro indicava que o sujeito
possuía uma natureza superior, delicada e intelectual.
Por conseguinte, tornou-se glamouroso parecer doente. Lord Byron ficou tão
obsessivo em parecer frágil, magro e adoentado como os outros poetas românticos que
encarou dietas absurdas para chegar a esse padrão, e logo se tornou um modelo de
sofisticação e estilo. Ele prescreveu às mulheres, na época, comer somente salada e tomar
champanhe. Em vista disso, as mulheres norte-americanas, que enxergavam no velho
continente Europeu o símbolo máximo da moda, classe e sofisticação, logo adotaram os
conselhos de Byron.
Um dos significados negativos associado aos corpos gordos era o da corrupção
política. Como a gordura foi, por muito tempo, situada no imaginário da riqueza, alguns
sentidos associados ao capitalismo foram colados ao corpo gordo. Farrell (2011) mostra
diversos cartoons, com ilustrações representando homens capitalistas poderosos de corpo
gordo, associando-os às mazelas da economia capitalista, como a formação de monopólios ou
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exploração de trabalho infantil. A autora ressalta que isso não quer dizer que as pessoas
gordas representavam uma ameaça em si, mas que se tornaram uma metáfora representativa
da corrupção e ganância.
Farrel (2011) também chama atenção para a visão do gordo como um espetáculo, em
que sua gordura em excesso o torna exótico, uma curiosidade, e observá-lo passa a ser uma
forma de entretenimento e humor. Isso pode ser verificado em diversos cartoons, que
satirizavam pessoas com excesso de gordura. Nestes, também era possível perceber uma
associação dos gordos com a classe média.
Os indivíduos dessa classe eram ridicularizados, considerados como consumidores
excessivos, sem refinamento para discriminar aquilo que consomem, por isso, não
conseguiam controlar a si mesmos e lidar com os prazeres da modernidade com moderação.
“No final do século XIX, gurus dietéticos e protestantes como Fletcher e Kellog enfatizaram a
superioridade do corpo magro, pois este mostrava contenção e controle diante do excesso da
vida urbana e comercial” (FARRELL, 2011, p. 45). Os discursos relacionados à dieta, por
exemplo, carregavam uma conotação religiosa, de pecado e excesso.
É interessante perceber como a sociedade de consumo americana que se desenvolvia
no século XX, ao mesmo tempo em que promovia o consumo como uma forma de acesso a
liberdade e aos prazeres culturais, também recriminava o consumo em excesso, identificado
como um atestado da incapacidade do indivíduo ser disciplinado e manter autocontrole. O
corpo gordo se torna um emblema das preocupações a respeito do excesso de desejo e de
consumo, que se intensificaram durante o período da “depressão”, recessão econômica que se
iniciou nos EUA em 1929.
Provavelmente, essas visões negativas sobre o corpo gordo auxiliaram na apreciação
pelo corpo magro e na construção dos indivíduos magros como superiores. Também
percebemos aí o encontro de um processo de depreciação do consumo e da gordura. Everardo
Rocha (2005) identifica algumas marcas negativas que atravessam as representações do
consumo, e que contribuíram para adiar seus estudos na academia. Acreditamos que aquilo
que o autor identifica como visão moralista do consumo explique a associação entre consumo
e gordura:
É a responsabilização do consumo pelas diversas mazelas da sociedade. A
simples observação dos discursos cotidianos nos mostra que é muito comum
o consumo ser eleito como responsável por uma infinidade de coisas,
geralmente associadas aos assim chamados problemas sociais. O consumo
explica mazelas tão díspares quanto violência urbana, ganância desenfreada,
individualismo exacerbado, ou toda a sorte de desequilíbrios (mental,
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familiar e, até mesmo, ecológico) da sociedade contemporânea. A visão
moralista do consumo invade tanto discursos simplórios e ingênuos quanto
análises ditas sérias e que podem ser possuidoras de variados graus de
sofisticação. Assim, falar mal do consumo é politicamente correto, culpar o
consumismo por tudo o que for possível é de bom-tom, e, com frequência,
vemos essa visão moralista com seu estilo apocalíptico presente em diversas
situações, tanto no discurso cotidiano quanto na mídia. Em uma palavra, o
consumo é algo suficientemente plástico para ser adaptável
confortavelmente a toda sorte de culpas (ROCHA, 2005, p. 109).

Fraser (2009) alerta que ser magro para os norte-americanos não representava
somente um sinal de classe, mas também de moralidade. Havia uma longa tradição na cultura
norte-americana que condenava o excesso de apetite como imoral, sexual e pecaminoso, e
ressalta que essa visão estava fortemente associada ao protestantismo e puritanismo religioso.
Farrell (2011) evidencia que a gordura está associada ao corpo não civilizado e a magreza a
um corpo civilizado, aspecto que é verificável desde o século XIX, e tem sido pouco
explorado ou mesmo inexplorado, tanto no estudo sobre o período moderno, quanto na
história da gordura e das dietas.
Farrell apresenta exemplos de relatos, desde 1864, até um livro de dieta em 1923, que
mostram a apreciação do corpo gordo entre culturas consideradas inferiores, como africanos e
aborígenes da Austrália, enquanto que os ingleses modernos e os americanos, indivíduos
considerados “mais civilizados”, possuiriam padrões elevados, assim não admiravam o
excesso corporal. A autora também observa que o estigma a respeito do corpo gordo parece
ser menos forte em afrodescendentes e pessoas de cor que moram no Reino Unido e nos
Estados Unidos, evidenciando a relação entre identidades raciais e corpulência, ao mostrar
como os discursos de depreciação do corpo gordo estavam relacionados a significados
culturais, religiosos e políticos.
Não é à toa que no século XIX, ganharam força os estudos sobre a evolução natural da
raça humana em estágios de civilização articulados conforme hierarquias de gênero, sexuais e
raciais, como também a construção de certos tipos corporais como superiores. Farrell conta
que ao explorar o pensamento dos cientistas e filósofos do século XIX, o corpo gordo já é
designado como inferior nas tipografias e descrições dos esquemas classificatórios dos
humanos, feitos pelos cientistas evolucionários. Em outras palavras, ser gordo significava
também não ser branco. “Um corpo gordo, então, era um corpo primitivo, mais baixo na
escala da civilização e altamente sexual” (FARRELL, 2011, p. 68).
Poulain (2011) identifica vestígios dessa ideia na contemporaneidade, sugerindo que
há uma relação entre peso corporal, classe social e nacionalidade, assim, ele afirma que,
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geralmente, países ricos e desenvolvidos apresentam uma população mais magra, enquanto os
países pobres e subdesenvolvidos, apresentam uma população mais gorda. “Constatamos uma
forte relação entre a obesidade e a diminuição da renda; quanto mais esta diminui, mais o
IMC aumenta” (p.97).
No final do século XIX, a medicina apoia o ideal magro nos Estados Unidos,
disseminando ideias de que é possível contar calorias, que existe uma medida exata para o
corpo, e, principalmente, ensinando que é possível emagrecer. Portanto, mesmo havendo
vários médicos que discordavam e condenavam a nova moda da magreza corporal, como
Hutchinson, cujos relatos trouxemos no início desta sessão, havia também aqueles que
apoiavam, e eles acabaram encontrando teorias na medicina para justificar a necessidade de
emagrecer.
Ao longo do século XX, outras mudanças culturais foram reforçando o ideal da
magreza. As conquistas das mulheres junto aos homens no mercado de trabalho, e a mudança
em seu papel social, contribuíram para que elas buscassem emagrecer, visto que o corpo
gordo estava associado à sua condição anterior na sociedade, de esposas e reprodutoras. O
corpo gordo era tido como o padrão reprodutivo ideal. Além disso, ter um corpo magro
oferecia às mulheres mais agilidade, liberdade e modernidade. Os anseios feministas, nesse
sentido, desempenharam uma função importante no fortalecimento do ideal corporal da
magreza.
É interessante perceber o início de um processo paradoxal, em que as mulheres
buscam liberdade, mas ao associar liberdade ao corpo, acabam novamente se aprisionando,
numa forma corporal ideal. Deste modo, feminismo, moda e liberdade auxiliam na construção
do estilo de vida da mulher moderna, o que veremos com mais profundidade no Capítulo 2,
exemplificado por meio da publicidade de cigarros.
Em pouco tempo, uma obsessão cultural com o peso se estabelece vigorosamente nos
Estados Unidos, na medida em que a magreza passa a representar, cada vez mais, sentidos e
significados associados com status econômico, moralidade, medicina, modernidade,
feminismo e consumo. De acordo com Fraser (2009), a magreza é uma preocupação
precisamente norte-americana. Embora a Europa tenha sido o berço da admiração pelo corpo
magro, a autora ressalta que os europeus adotam atitudes mais moderadas e relaxadas no que
diz respeito a alimentação e tamanho corporal que os norte-americanos. Ela atribui isso ao
protestantismo e puritanismo norte-americanos.
Farrell (2011) corrobora tal análise, afirmando que a partir do final do século XIX, os
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protestantes brancos cada vez mais passam a enxergar o corpo gordo como deficiente e como
um sinal de glutonia e de uma pobre relação com Deus, e o corpo magro como mais próximo
a Deus. Desse modo, podemos inferir que o desenvolvimento do estigma relacionado ao corpo
gordo e a valorização da magreza também são consequências de forças do Protestantismo.
No final do século XIX, então, com o pensamento protestante estabelecido
como dominante, a gordura se tornou sinal de um corpo deficiente, um corpo
que não estava demonstrando suficientemente a contenção e controle que
Deus pedia. (FARRELL, 2011, p. 45).

Esse pensamento, que localiza o início da estigmatização do corpo gordo junto ao
desenvolvimento do protestantismo, da economia capitalista e da sociedade de consumo
encontra ressonância na teoria proposta por Campbell (1940), que buscou decifrar quais foram
as condições que propiciaram o desenvolvimento do consumismo da forma como o
experimentamos na contemporaneidade, observando o advento do protestantismo como
determinante para a formação do capitalismo moderno. Para ele, embora a reforma
protestante, juntamente com os ideais puritanos e a ascese, não tivessem como objetivo
estabelecer uma nova ordem econômica, e sim moral, passam a sustentar a essência do
sistema capitalista
Para provar isso, o autor recorre principalmente às teorias clássicas de Veblen,
McKendrick e Weber, escrevendo um ensaio detalhado, cuja intenção é corrigir os desvios
teóricos que desprezaram a importância do movimento romântico do século XVIII, e do
protestantismo religioso no desenvolvimento do capitalismo e da sociedade de consumo.
Desse modo, também poderíamos associar o protestantismo ao desenvolvimento do padrão de
beleza corporal que eleva o corpo magro ao posto de corpo ideal, puro, civilizado e divino.
Mas, a exemplo do que fazia com seu próprio comportamento, mais tarde o
puritano passou a controlar também o de Deus e enxergava seu dedo em
cada pormenor da vida. E daí, contrariamente à genuína doutrina de Calvino,
sabia por que Deus tomara tal ou qual disposição. A santificação da vida
quase chegava assim a assumir um caráter de administração de empresa.
Uma cristianização que penetrava a existência inteira foi a consequência
dessa metódica da conduta de vida ética exigida pelo calvinismo (WEBER,
2004, p. 80).

Não podemos deixar de ressaltar, no entanto, que a exigência de um corpo magro nos
EUA, assim como a depreciação do corpo gordo e imposição de sentidos a ele incide mais
sobre as mulheres que sobre os homens. A partir de agora, vamos observar de perto os
significados e sentidos associados ao corpo feminino gordo para compreender os motivos de
sua depreciação na cultura norte-americana.
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Suzan Bordo (1947) nos lembra que entre o final do século XIX e início do XX
emergiu uma relação entre corpo e alma, em que o corpo feminino passou a ser objeto de
aversão, enquanto o masculino era associado à racionalidade. A ideia cultural prevalecente,
conforme a autora, era de que faltava às mulheres qualidades racionais suficientes. Elas eram
fracas, não conseguiam controlar suas vontades, e consequentemente, não se continham diante
dos apelos da sociedade de consumo.
As mulheres também tinham mais propensão para acumular gordura no corpo que os
homens. No entanto, para as mulheres brancas, ser gorda significava uma transgressão maior
que era para os homens. Para eles, era até considerado positivo que tivessem impulsos
violentos, desejos sexuais e apetite por comida, significando que não haviam enfraquecido
tanto com a vida moderna. Já quanto às mulheres, esperava-se que mantivessem a linha da
civilização cultural, não somente controlando seus impulsos, como também assegurando que
os impulsos de seus maridos e filhos também estivessem sob controle.
Deste modo, no início do século XX, a gordura feminina é cada vez menos associada
com saúde, fertilidade, atratividade ou sensualidade. Farrell avalia que indivíduos, médicos e
indústria rapidamente assimilaram o estigma que emergia em relação ao corpo gordo,
articulando-o de volta para os consumidores e exacerbando o medo cultural da gordura.
Quanto mais as ansiedades culturais induzidas pelos processos e excessos da
vida moderna se fixavam no corpo, as primeiras indústrias da publicidade
encontraram um novo perfeito nicho de produtos e serviços para vender,
desenhados para diminuir os corpos até um tamanho que não ocasionaria
nenhuma recriminação (FARRELL, 2011, p. 58).

De acordo com a autora, também podemos observar sentidos sobre a mulher gorda na
sociedade americana no início do século XX, em textos e ilustrações de postcards e cartoons.
Nestes, é possível verificar a promoção da ideia de que o corpo feminino branco e gordo era
um corpo fora do controle. Isso demonstrava que as mulheres não apenas não conseguiam
administrar os bens de consumo que uma nova vida de classe-média podia comprar, mas
também como as mulheres gordas provocavam, ao mesmo tempo, desejo e repulsa sexual na
visão dos homens. Assim, elas só despertavam o desejo de homens de classe baixa e menos
civilizados, e seus corpos excessivos remetiam à prostituição e ao pecado.
Embora, no início do século XX, a magreza tenha se estabelecido como padrão
corporal, principalmente para as mulheres, como vimos aqui, Farrell (2011) ressalta que ainda
é possível encontrar muitos discursos sobre o equilíbrio corporal, recomendando que a mulher
não podia ficar tão magra a ponto de negar sua sexualidade, nem tão gorda que evidenciasse
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um excesso de sexualidade. Um pouco de gordura ainda era apreciado e necessário para atrair
aos homens, indicando saúde e fertilidade, um sentido residual da antiguidade que se
mantivera ativo na cultura americana. Entre 1915 a 1930, curiosamente emergiu na América
uma indústria de moda conhecida como Stoutwear, que passou a oferecer para as mulheres
roupas de tamanhos maiores. Falaremos mais especificamente e profundamente sobre isso no
Capítulo 3, quando faremos um trajeto pela história da moda voltada para as mulheres gordas.
Debatemos sobre a associação entre gordura e feminilidade no início deste capítulo, no
item 1.1. “Quando o excesso era valorizado”, trazendo anúncios publicitários, veiculados
entre a década de 30 e 50, que mostram a valorização do corpo curvilíneo, intensificada no
período da segunda guerra mundial e representada pela estética pinup. Assim, fica novamente
claro, como os significados culturais acerca de beleza e corpo são flutuantes, e se alteram em
um curto espaço de tempo. Também verificamos, sobretudo, que em nenhuma época e cultura
existe um único padrão corporal. Embora sempre exista um tipo de corpo hegemônico,
também há outras formas corporais que, mesmo não se sobrepondo ao padrão, sobrevivem ao
lado ou às margens deste, realçando como o corpo é um campo de negociações de sentido e
significações diversas e mutáveis.
Segundo Braziel (2009), há duas definições opostas sobre o corpo feminino gordo que
persistem na cultura norte-americana: a primeira o identifica com uma assexualidade benigna,
marcado pela invisibilidade, o que a autora chama de “a marca corporal da ausência”. Na
segunda definição, o corpo feminino gordo é entendido como um lugar de sexualidade
mascarada. Essa primeira definição enxerga a mulher gorda como uma ausência presente em
diversos discursos. Desse modo, sua visibilidade se dá justamente por não ser visível.
Para explicar o que é uma presença ausente, Braziel (2011) usa como exemplo as
revistas femininas. Na capa, fica evidente o paradigma corporal vigente, pois geralmente
apresentam uma modelo magra e fotogênica. As chamadas geralmente anunciam exercícios e
fórmulas médicas para combater gorduras indesejáveis e obter a magreza. Curiosamente,
também há, na maior parte das revistas femininas, um espaço com receitas de doces de
chocolate. Pode-se concluir, então, que as revistas femininas estão claramente direcionadas às
mulheres gordas, já que as recomendações e prescrições parecem estar de acordo com os seus
anseios, embora essas mulheres não sejam visíveis, enquanto materialidade, em nenhum
espaço da revista.
Braziel (2011) também observa que tópicos relacionados à comida aparecem
constantemente em revistas femininas.
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A grande presença de anúncios publicitários mostrando comida faz paralelo
ao corpo ausente em excesso: uma monstruosidade incontrolável e
devoradora que só pode ser representada pelo que ela consome. Comida,
assim, é uma metonímia que efetivamente obscurece o grotesco do que não
pode ser retratado. Essa marca corporal da ausência, que é o corpo feminino
– e mais excessivamente, o corpo gordo feminino – reitera o tema
arquetípico que o mundo material não existe, ou é primitivo em natureza.
Assim, constitui o polo negativo do que existe ou o do que é
(ontologicamente), precisamente porque é incorporal: em outras palavras, a
forma, a alma, e a ideia, todas existiram precisamente porque não são
corporais (BRAZIEL, 2011, p. 234).

A autora conta que durante a era Vitoriana, lascívia e corpulência andavam juntas.
Depois desse período, especialmente após a definição Freudiana de mulher como “falta”, o
erotismo sexual foi separado da gordura, e nesta mudança de paradigma, o desejo carnal foi
inscrito no corpo magro feminino. Como exemplo desta mudança, Braziel (2011) usa imagens
femininas de beleza, comparando a mulher corpulenta na pintura Le Bain Turc (1862), do
artista Ingres, com a modelo Kate Moss, de corpo extremamente magro, nas fotografias de
moda na década de 90.
Ela observa que a modelo da década de 90 até poderia retratar um pouco de
corpulência, mas certamente este excesso não era vivenciado na materialidade de seu corpo. A
autora reflete que os discursos e representações sociais da mulher identificaram a existência
de duas mulheres com dois corpos: um contido, dentro dos limites (o magro) e outro
incontido, fora dos limites (o gordo). Assim, quanto menos corpo, mais escassa e suportável é
a existência da mulher. Braziel (2011) sugere que esse incômodo com a corpulência seria uma
extensão de um incômodo ontológico com o corpo em si, o que já fora observado muito
tempo antes por Platão. Assim, a sugestão de emagrecer atua como uma forma de diminuir a
existência corporal.
A segunda definição do corpo feminino é quase diretamente oposta à primeira. A
mulher corpulenta é retratada como pornográfica, “seu excesso é rotundo e jucundo, seu corpo
é lugar de um excesso performativo, ela é a carnalidade dentro dos limites da
hipercorporealidade” (BRAZIEL, 2011, p. 253). Como exemplo disso, a autora usa a revista
pornográfica masculina Plumpers and Big Women, que trazia todos os tipos de corpos
femininos em suas edições, com enfoque particular no corpo gordo feminino, que era
celebrado e ao mesmo tempo satirizado em suas páginas.
Isso pode ser verificado nos títulos das sessões da revista que apresentavam a mulher
gorda: “Mulher grande e dominante: parte I”, “Taxa em massa”, “Excesso”, “A fotografia
grande”, e “Exposição Máxima”. Até as mulheres magras que apareciam nessa revista
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representavam excesso corporal, pois eram retratadas umas em cima das outras, numa
composição corporal transgressora e volumosa (BRAZIEL, 2011).
Charlotte Cooper (2007), ativista gorda e acadêmica, escreveu um ensaio em que
descreve um modo comum com que a mídia vem enfocando os gordos, desde o boom da
epidemia da obesidade na década de 80: sem cabeça. O fenômeno de fotografar gordos sem
cabeças, que ela chama de Headless Fatty, se tornou um marco do jornalismo de notícias.
Cooper (2007) critica esse modo de apresentação dos gordos, como objetos, símbolos, um
problema coletivo e algo a ser discutido. A autora percebe que há um silenciamento das
pessoas gordas nos discursos midiáticos, como se eles não tivessem sentimentos, pensamentos
e opiniões sobre o que é ser gordo, enquanto a voz dos médicos alertando sobre os riscos da
obesidade é destacada.
Cooper (2007) observa que o corpo gordo se torna simbólico nestas imagens
jornalísticas, pois está lá, mas não tem voz, nem mesmo boca, cabeça ou cérebro, nem
pensamentos ou opiniões. Ao invés disso, os gordos são reduzidos a corpo, barriga, bunda e
comida, desumanizados como símbolos do medo cultural. Ela também evidencia um aspecto
ético sobre os Headless Fatties, que é quanto à legalidade dessas fotografias, desde que são
pessoas reais que parecem ter sido fotografadas sem o seu conhecimento, consentimento ou
pagamento de qualquer tipo, por fotografias comerciais que são então comercializadas e
vendidas por fotógrafos e agências.
Percebemos, desse modo, que as representações dos indivíduos gordos variam entre
dois polos: o da invisibilidade e o do excesso de visibilidade. Ou eles não aparecem de modo
algum, como no caso das revistas femininas, ou aparecem em excesso, como nas matérias
jornalísticas médicas, que chamam atenção para a obesidade desses corpos, associando-os a
patologia e morbidez. No entanto, por terem as cabeças cortadas nessas imagens, evidencia-se
que até mesmo o excesso de visibilidade dos sujeitos gordos também resulta em
invisibilidade, conforme Cooper (2007) pontua.
Quanto à mídia televisiva norte-americana, é possível perceber as representações da
gordura feminina em algumas séries, programas e quadros televisivos. A série Roseanne foi
pioneira e é um dos mais emblemáticos exemplos de abordagem da gordura na televisão
americana. Roseanne foi uma premiada sitcom americana, exibida entre 18 de outubro de
1988 e 21 de maio de 1997, num total de 222 episódios, pelo canal ABC. A série teve 9
temporadas e foi estrelada pelo ator John Goodman e a comediante Roseanne Barr, um ícone
na aceitação da mulher gorda em Hollywood:
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Roseanne Bar era tudo que uma atriz de Hollywood não deve ser: gorda,
barulhenta, grosseira, hedonista, sem remorso, e abrasiva. Ninguém antes
dela e desde então sonhou em desafiar tantas facetas estabelecidas para as
mulheres em Hollywood” (tradução nossa) (BERNSTEIN E JOHN, 2009, p.
265).

Roseanne e John interpretavam um casal de gordos, Dan Conner e Roseanne Connor.
Eles tentavam encontrar a melhor maneira de administrarem suas vidas profissionais e
criarem os filhos. Roseanne trabalhava numa fábrica de plástico e Dan vivia frequentemente
desempregado e fazendo alguns pequenos trabalhos. Juntos, sonhavam em um dia possuir seu
próprio negócio e assim dar uma melhor educação para os três filhos: Becky, uma adolescente
impulsiva, Darlene, uma criança levada, mas muito inteligente e sarcástica, e Dany, ingênuo e
bem-humorado, servia de bode expiatório dos seus irmãos.
O ponto alto da narrativa é que o peso excessivo do casal nunca foi abordado como um
problema, o que naturalizou o corpo gordo. Por meio da série, a América “descobriu” que
gordos são pessoas comuns, e que, por exemplo, fazem sexo como qualquer outro casal, o que
funcionou para desmistificar a gordura como uma situação incapacitante ou assexual, como é
recorrentemente abordada, especialmente, no âmbito da medicina.
No entanto, de acordo com Bernstein e John (2009), a atriz Roseanne Bar, embora
criticasse a indústria da dieta e defendesse fortemente o movimento de aceitação corporal, se
submeteu a uma cirurgia de redução de estômago, em meados de 1998. Mesmo após a
cirurgia, ela continuou defendendo o empoderamento da mulher gorda e usando sua influência
para apoiar a comunidade gorda, no entanto, o discurso de Roseanne não era mais coerente.
Bernstein e John (2009) observam a contradição entre seu discurso e atitude: ela se construiu
como um ícone cultural por seu posicionamento reivindicatório quanto à opressão corporal,
mas não conseguiu tolerar viver em um corpo marginalizado.
Bernstein e John (2009) apontam outra celebridade americana que se destacou pela
luta constante contra a balança: Carnie Wilson. Em 1990, ela fez muito sucesso como cantora
no grupo pop Wilson Phillips, e se tornou um ícone gordo. Em agosto de 1999, ela passou por
uma cirurgia de bypass gástrico, e o procedimento foi transmitido ao vivo pela Internet. Como
resultado, ela passou de um tamanho 28 para um tamanho 6. Em 2003, Carnie posou nua para
a Playboy, e mais tarde, visitou programas de entrevistas na TV e criou seu próprio programa
para divulgar a satisfação com o procedimento, se tornando uma advogada dos benefícios da
perda de peso. No entanto, ela ganhou peso novamente, e acabou como uma concorrente na
quarta temporada do Celebrity Fit Club do canal VH1, em 2006. Ao longo do show, Wilson
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perdeu 22 quilos. Logo em seguida, ela engordou, e em 2008, anunciou ter se submetido
novamente à cirurgia de redução de estômago.
Oprah Winfrey é a celebridade mais poderosa que lida contra a balança na América.
Embora tenha quebrado padrões no que diz respeito à sua raça, classe e gênero, se tornando
uma das maiores apresentadoras e celebridades do mundo, Oprah nunca se orgulhou de ser
gorda, pelo contrário, ela admite viver de dietas e fazer de tudo para emagrecer. Em 2005, ela
fez uma série de programas focados em perda de peso, chamados de Oprah’s Boot Camp.
Bernstein e John (2009) acreditam que a identificação do público com Oprah se dá
exatamente pelo fato de ela ser uma pessoa comum e diferente da maior parte das
apresentadoras, que são brancas, com origem abastada e exibem corpos ideais. Os autores
refletem: “Imaginem a transformação cultural e pessoal que se daria se Winfrey começasse a
apreciar seu corpo como ele é” (BERNSTEIN E JOHN, 2009, p. 267).
Produções de TV, sejam séries ou programas para perda de peso, vem abordando a
gordura nos Estados Unidos. A maior parte dessas produções está direcionada em alertar
sobre os perigos da obesidade e promover o emagrecimento, como é o caso de The Biggest
Loser, um reality show de competição foi veiculado na NBC por 17 temporadas, de 2004 a
2016. O programa apresentava competidores obesos ou acima do peso competindo para
ganhar um prêmio em dinheiro, que seria concedido a quem perdesse a maior porcentagem de
peso em relação ao peso inicial.
O programa foi bastante popular, ficando entre os 50 melhores shows nos Estados
Unidos de 2004 a 2005 e novamente de 2009 a 2011. Mas, também atraiu críticas quanto sua
abordagem rápida para perda de peso e alegações específicas de que os competidores foram
desnutridos, desidratados, sobrecarregados e, em alguns casos, receberam pílulas para perda
de peso. A série de televisão My 600-lb Life é outro exemplo de programa visando a
transformação corporal na rede de televisão TLC, desde 2012. Cada episódio segue um ano na
vida de indivíduos obesos mórbidos, que começam o episódio pesando pelo menos 600 libras
(270 kg), e documentam suas tentativas de reduzir seu peso a um nível saudável.
Na indústria cinematográfica, a gordura também é estigmatizada: atores gordos são
raramente escalados, e quando aparecem, são relegados, na maior parte das vezes, a
interpretarem personagens secundários e com pouca visibilidade. Geralmente são personagens
com baixa autoestima, e que estão envolvidos em problemas com o peso. Atores com excesso
de peso, entretanto, tendem a ganhar destaque em papéis de comédia, o que não chega a ser
positivo, pois também revela a depreciação do gordo, que não sendo bonito o suficiente para
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interpretar um protagonista, nem para ser levado a sério num filme dramático, lhe resta ser
apreciado como engraçado, um dos significados frequentemente associados a eles.
Verificamos, ao longo do tempo, algumas poucas obras televisivas que rompem esses
padrões. Uma delas foi a série Roseanne, exibida na década de 80, que já foi citada
inicialmente. Mais contemporaneamente, em 2018, estreou (e foi cancelada no mesmo ano,
após uma temporada apenas, sem explicações) Dietland, uma série de comédia dramática
americana criada por Marti Noxon, baseada no romance de mesmo nome de Sarai Walker. A
protagonista é uma mulher de 130 quilos, Plum Kettle (Joy Nash), que trabalha como
escritora numa revista de moda e se vê oprimida, por seu corpo não se encaixar nos padrões.
Quando ela está se preparando para se submeter a uma cirurgia de redução de
estômago conhece dois grupos feministas rivais. Apesar dos conflitos entre elas, Plum começa
a ver o mundo além de sua visão mais conservadora e passa a se envolver com temas como
guerra dos sexos, revolução na sociedade e, sobretudo, o modo como a indústria da beleza e
das dietas manipulam as mulheres. Assim, suas visões sobre a gordura também mudam e ela
entra numa jornada de autoconhecimento. Ao longo da série, Dietland questiona a atual
ênfase da cultura de beleza na “perfeição”, que estimula a autoflagelação.
A seguir, exploramos as reivindicações da mulher gorda como um sujeito ativo, que
luta contra a estigmatização de seu corpo. Buscaremos evidenciar como se desenvolveram os
ativismos relacionados ao tamanho corporal, e os estudos acadêmicos sobre a temática da
gordura nos Estados Unidos, os Fat Studies.

1.3.1. Movimentos de positividade corporal nos EUA: Ativismos e Fat Studies
Ao longo do século XIX, personalidades importantes nos EUA, como ministros,
médicos e políticos atacavam o ativismo feminino, argumentando que era contrário à vontade
de Deus, à natureza e à civilização, ameaçando a estabilidade do núcleo familiar tradicional
(FARRELL, 2011). Acreditava-se que civilizações superiores eram marcadas por uma distinta
separação entre os sexos, com papéis sociais bem definidos, homens na esfera pública e
mulheres no ambiente doméstico. A aparência masculina diferia da feminina. No entanto, em
civilizações inferiores, esses papéis sociais eram menos marcados, e as mulheres
compartilhavam de algumas características físicas com os homens, como força, agilidade,
tamanho e até mesmo características sexuais.
Farrel nos conta que, nas últimas décadas do século XIX, revistas como a Harper’s
Weekly e a Life trouxeram muitos cartoons e caricaturas de mulheres feministas. Nestes, as
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sufragistas eram retratadas como mulheres gordas, que não tinham controle para lidar com a
vida moderna, não civilizadas, e primitivas. O uso da gordura para representar essas mulheres
sugeria o tamanho do perigo que elas representam para a ordem social, e também que não
“cabiam” num mundo civilizado. Mais uma vez, a lógica da polícia determina o estigma sobre
os corpos.
Distinguimos duas representações comuns dessas mulheres nos cartoons e caricaturas.
Na primeira, elas tinham medo do casamento, da sexualidade e dos homens. Eram chamadas
de lésbicas e invertidas. Na segunda, elas apareciam zangadas e mandonas. Eram largas e
grandes, não tinham medo dos homens e até os assustavam. Também eram descritas como
feias e perigosas.
Assim, para as mulheres, ter um corpo gordo significava falta de controle (polícia),
tanto do corpo, como do poder. A gordura feminina passa a ser associada com um movimento
político; o espaço físico volumoso ocupado pelos corpos reivindicantes representa o espaço
social que as mulheres sufragistas buscavam ocupar. Cada vez mais, intensifica-se a
associação entre ter um corpo gordo e pertencer a uma baixa classe social (não civilizada).
Como observa Farrell (2011), esses sentidos e significados associaram o corpo gordo ao
fracasso e construíram o estigma que permanece em nossa cultura até hoje.
E assim como a história da primeira onda feminista demonstrou, essa
ideologia de repulsa ao corpo gordo trabalha em caminhos complicados para
reforçar outras formas de tipificar o corpo pela raça, classe, e pelo gênero. A
noção de um corpo civilizado está viva, bem e perigosa (FARRELL, 2011,
p.116).

Deste modo, a primeira onda feminista, apenas plantou as sementes para a segunda
onda feminista. Esta última, por sua vez, abriu caminho para diversos grupos excluídos
reivindicarem seu papel social, nascendo o movimento de liberação gay, os movimentos black
power, anti-guerra, nativo americano, e o movimento de ativismo gordo, o qual nos interessa
visualizar mais de perto. O ativismo gordo emerge como movimento político em 1906, um
período em que as pessoas gordas contestam contra o modo como a sociedade as
discriminava.
Enquanto na primeira onda feminista, no século XIX, estava em evidência, o estigma
quanto ao corpo gordo, na segunda onda, no século XX, as mulheres encontraram um espaço
que as encorajou a enxergar novas perspectivas corporais, desafiando a valorização do corpo
magro. Em particular, as intersecções entre ativismo gordo e feminismo lésbico criaram uma
combinação dinâmica, em que os ativistas articularam uma nova visão queer do corpo gordo
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feminino, rejeitando entendimentos psicológicos e fisiológicos dominantes sobre corpo e
gênero, e clamando por totais direitos como cidadãos.
Foi na década de 1960, que a luta em defesa dos direitos dos americanos gordos se
intensificou. Os EUA viviam um momento tumultuado, em que, ao lado dos protestos da
guerra do Vietnã, uma série de movimentos sociais e de direitos civis pôs em marcha a
reestruturação das relações sociais na América (KWAN E GRAVES, 2013). Desta vez, os
cidadãos também começaram a lutar pelos direitos dos americanos gordos. De fato, durante a
década de 1960, os ativistas gordos encenaram uma série de protestos públicos, conhecidos
como “Fat-ins”, inspirado nos notórios protestos anti-Guerra do Vietnam chamados de “Beins”.
Nos “Fat-ins”, indivíduos gordos reuniam-se em locais públicos, tomavam sorvete e
queimavam livros de dieta e pôsteres da modelo Twiggy (FLETCHER, 2009). A busca por
romper, via dissenso, com conceitos cristalizados sobre beleza (corpo magro), configura esses
movimentos como políticos, conforme Rancière (2005). Em 1969, a Associação Nacional
para ajudar os americanos gordos foi fundada em Nova York, pelo engenheiro William
Fabrey, que se motivou a partir da discriminação que sua esposa, com excesso de peso,
experimentava constantemente (FABREY 2001; FLETCHER 2009). Inicialmente, o grupo
concentrou seus esforços na escrita de textos para campanhas e em promover atividades
sociais, mas na década de 1980, ele tornou-se mais político e acabou sendo renomeado de
Associação Nacional para o avanço da Aceitação da Gordura (tradução nossa)9.
De acordo com Fletcher (2009), em 1972, vários membros da NAAFA na Costa Oeste
fundaram a Fat Underground, a qual afirmava que a pressão social e a opinião esmagadora
estavam perpetuando uma campanha de “genocídio” contra pessoas gordas. Embora o Fat
Underground tenha se desfeito, a NAAFA permaneceu forte, e é, até os dias de hoje, uma voz
poderosa para os americanos gordos. Há mais de quarenta anos, a NAAFA existe ao lado de
várias outras organizações ativistas gordas que foram surgindo ao longo do tempo, como “a
Associação Internacional de Aceitação do Tamanho, a Associação para Diversidade de
Tamanho e Saúde, e o Conselho sobre Discriminação de Tamanho e Peso” (tradução nossa)10.
Além disso, existe uma comunidade ativa de blogs, conhecida como Fatosphere, onde
bloggers espalham mensagens do movimento de aceitação da gordura e promovem lutas
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contra o estigma baseado no peso (FLETCHER, 2009; RABIN, 2008).
A emergência desses movimentos e ativismos pela aceitação do corpo gordo, que,
como já mencionamos, se intensificaram especialmente a partir de 1969, promoveram
também o interesse dos acadêmicos, que começaram a pesquisar o tema. De acordo com
Wann (2009), inicialmente, surgiram pesquisas isoladas, feitas por alguns acadêmicos que
tinham interesse pessoal no tema. Eles eram, na sua maior parte, ativistas e sofriam de
discriminação pelo excesso de peso. É o caso da acadêmica em psicologia e Women’s Studies,
Esther Rothblum, da antropóloga Margareth Mackenzie, do antropólogo em medicina Jeffrey
Sobal, entre outros. Desse modo, ao longo do tempo, surgiu nos Estados Unidos um campo de
investigação acadêmica sobre a gordura, chamado de Fat Studies.
Interdisciplinar, esse campo de estudos abriga pesquisas das mais diversas áreas do
saber, dialogando especialmente com os estudos femininos, de raça, deficiência, mídia e
psicologia, campos anti-hegemônicos, marcados pela bastardia e subalternidade, enfrentando
noções tradicionais de poder. Esses campos de estudo se unem por uma causa em comum:
estudar as origens do estigma ao corpo gordo e a construção social da gordura nos Estados
Unidos, as formas contemporâneas com que se manifesta e, sobretudo, incentivar a aceitação
do corpo gordo.
Muitos livros, pautando assuntos relacionados ao corpo gordo e à aceitação corporal,
têm sido publicados nos Estados Unidos. Destacamos a coletânea com artigos sobre Fat
Studies, “Fat Studies Reader”, editado e organizado por duas tradicionais acadêmicas na área,
Esther Rothblum e Sandra Solovay. Dividido em seis partes, o livro traz quarenta artigos
escritos pelos acadêmicos mais influentes e de renome no campo dos Fat Studies, em diversas
abordagens intercruzadas com várias disciplinas, que de algum modo, tratam do corpo gordo
na cultura norte-americana. Também trazemos a única revista acadêmica produzida sobre o
tema, o “Fat Studies Journal”, editado por Esther Rothblum, e veiculado pela editora Taylor
and Francis desde 2012, com a publicação de três edições por ano.
Embora tenhamos encontrado pesquisas convergentes em outras partes do mundo,
como no Reino Unido, Austrália e Brasil, somente os americanos formalizaram e nomearam
uma linha de estudos nessa área, os Fat Studies. Isso, inclusive, tem levado os acadêmicos
filiados a chamarem, algumas vezes, este campo de Fat American Studies.
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A Associação Nacional para o Avanço da Aceitação de Gordura (NAAFA)11 se
descreve como “uma organização sem fins lucrativos, voluntária, de direitos civis dedicada à
proteção dos direitos e melhora da qualidade de vida das pessoas gordas” (2011). Esta afirma
ser a mais antiga organização de direitos civis que trabalha para extinguir a discriminação de
tamanho na América do Norte. Uma faixa rolante em seu portal on-line revela a posição
central da organização: “Discriminação está errada. Nós viemos em todos os tamanhos.
Entenda isso. Apoie isso. Aceite” (NAAFA, 2011). A organização fornece às pessoas gordas
ferramentas para o auto empoderamento, através de advocacia, educação pública e apoio. Sua
visão é uma “sociedade em que pessoas de todos os tamanhos são aceitas com dignidade e
igualdade em todos os aspectos da vida” (NAAFA, 2011).
A organização

fornece às pessoas gordas ferramentas para promover

o

empoderamento de si, através de advocacia, educação pública e apoio. Sua visão é de uma
“sociedade em que pessoas de todos os tamanhos são aceitos com dignidade e igualdade em
todos os aspectos da vida” (NAAFA, 2011). A Associação Nacional para o Avanço da
Aceitação da Gordura incentiva os indivíduos a envolverem-se, doando para a organização,
juntando-se à organização, agindo (por exemplo, encorajando legisladores, mídia e
profissionais de saúde a apoiarem a igualdade de tamanho e uma agenda de Saúde em Todos
os Tamanho (HAES), e compartilhando experiências que podem educar e inspirar os outros.
O quadro administrativo da NAAFA é composto por líderes corporativos e
comunitários de todo o país. Sua placa de conselheiros consiste em voluntários que são
membros da equipe científica, médica, e de comunidades legais, algumas das quais são
pesquisadores bem conhecidos em seus campos. O grupo tem aproximadamente 11.000
membros, dos quais 70% são mulheres. Embora a NAAFA não mantenha dados sobre os
membros, alguns autores observaram que estes são predominantemente brancos, femininos e
pertencente à classe média (GIMLIN 2002; SAGUY E RILEY 2005; SOBAL 1999). O grupo
fornece recursos extensivos aos seus membros e ao público sobre discriminação de tamanho,
incluindo informações a respeito da discriminação quanto ao peso em cuidados de saúde,
locais de trabalho e sistema educativo.
Na sua tentativa de erradicar a discriminação no local de trabalho, a NAAFA
disponibiliza um kit de ferramentas de diversidade de tamanho para os empregadores. A
associação também oferece um documento com diretrizes para terapeutas que tratam clientes
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gordos (BRUNO E BURGARD, 2009). Além disso, possui uma constituição, estatutos e
documentos oficiais de políticas em uma ampla gama de questões, incluindo admiradores de
gordos, pesquisadores da obesidade, aptidão física e medicamentos para perda de peso e
cirurgia. Os pontos de vista do grupo são comunicados através de notícias e em um boletim
mensal. Enquanto isso, a sua conferência anual reúne ativistas, pesquisadores e profissionais
de saúde. Outras iniciativas incluem bolsas de estudo para apoiar estilistas que quiserem
desenvolver roupas plus size.
A NAAFA desafia vários entendimentos médicos hegemônicos associados ao corpo
com excesso de peso, promovendo uma perspectiva HAES. Esses princípios do HAES são
fundamentais para o movimento de aceitação do corpo gordo, e eles enfatizam que indivíduos
de todos os tamanhos têm potencial para serem saudáveis. Os princípios da saúde em todos os
tamanhos também incluem uma abordagem holística à saúde. Nas palavras da NAAFA,
“aceitar e respeitar a diversidade de formas e tamanhos corporais [e] reconhecendo que a
saúde e o bem-estar são multidimensionais e que incluem aspectos físico, social, espiritual,
ocupacional, emocionais e intelectuais” (2011).
Um exemplo de uma abordagem HAES é encontrado no livro escrito por Linda Bacon
(2008), “Saúde em todos os tamanhos: a surpreendente verdade sobre seu peso”, que aparece
na lista de leituras recomendadas pela NAAFA (2011). Bacon foi a palestrante principal na
convenção de 2009 da associação e recebeu o prêmio de “Pesquisador Destaque”. Consistente
com outros defensores da HAES, Bacon incentiva a alimentação intuitiva. Comedores
intuitivos aprendem as “regras alimentares” sobre gordura e calorias e como seguir as
sugestões de nutrição vindas de seus próprios corpos. O programa, avaliado por meio de um
ensaio controlado randomizado, financiado pelo governo federal, mostrou que os participantes
da HAES se saíram melhor em saúde, atividade física e medidas de autoestima que os dieters
(BACON ET AL. 2005).
A NAAFA usa o termo “gordura” ao invés de “excesso de peso” ou “obeso”, o que é
em si um reflexo de sua abordagem à diversidade corporal. É uma maneira de recuperar o
termo, bem como uma denúncia à terminologia estigmatizante. Os termos “Acima do peso” e
“Obeso” são de origem médica, e condenam pessoas gordas, declarando-as desviantes e fora
de um padrão de saúde considerado como “normal”.
A acadêmica e ativista Marylin Wann se pronuncia sobre o termo “acima do peso”,
afirmando ser anti-gordura. Isso implica um objetivo extremo: ao invés de uma curva de
distribuição dos pesos humanos, exige um grupo de barras único, imponente e improvável,
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com todos ocupando os mesmos pesos (magros). Se uma palavra como “excesso de peso” fora
aceitável e até mesmo preferível, então o preconceito quanto ao peso se torna aceito e
preferido” (WANN, 2009, p. xii).
Marylin Wann, usando seu estilo retórico e sarcástico, questiona os leitores: “Acima
do peso de quem?” (1998, p. 19). Através desse comentário, a NAAFA e seus aliados
questionam a natureza construída e arbitrária do que seja um peso “normal” e suas
implicações para a saúde. Tendo em vista a ênfase da NAAFA na saúde de pessoas de todos os
tamanhos, ela incentiva que pessoas gordas participem de atividades físicas em seu próprio
ritmo e na sua própria agenda.
Essas atividades devem ser agradáveis, e as pessoas gordas motivadas a participar por
objetivos e interesses internos (NAAFA, 2011), e não por coerção externa de médicos que
prescrevem perda de peso. É importante ressaltar que as pessoas gordas devem ser capazes de
atingir a aptidão física e participar de atividades físicas em um ambiente livre de comentários
depreciativos (NAAFA, 2011). Uma abordagem HAES também significa bem-estar geral,
particularmente através da promoção de uma alimentação que equilibra necessidades
nutricionais individuais, fome, saciedade, apetite, prazer e a prática de exercícios físicos
apropriados e prazerosos (NAAFA, 2011).
Ao contrário do enfoque na saúde física, a justiça social da NAAFA implica numa
compreensão mais ampla. Saúde, para essa associação, é sobre bem-estar geral e felicidade,
incluindo saúde física, psicológica e emocional. E, de acordo com a NAAFA, as pessoas
gordas devem alcançar este bem-estar através do equilíbrio, consumo de alimentos
prazerosos, e atividade física agradável, não através de inanição ou dieta. Eles também devem
ser capazes de participar das atividades físicas em um ambiente seguro, sem medo de estigma
e escrutínio. Nesse caminho, a saúde é um processo contínuo e dinâmico, não apenas um
resultado bruto. Como Burgard (2009) afirma, a partir de uma perspectiva do HAES, a saúde é
um “processo da vida cotidiana e não o resultado do peso” (BURGARD, 2009, p.44).

1.4. O PESO DA BELEZA NO BRASIL: PRODUÇÃO DE SENTIDOS DOS CORPOS
GORDO E MAGRO.
A partir da segunda metade do século XX, assim como nos Estados Unidos, também
percebemos no Brasil, uma lenta e progressiva alteração nos sentidos e significados
associados ao corpo, especialmente o feminino, o que se deu, entre outros fatores, por
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influência americana. O ideal da magreza aporta em solo nacional, e uma profusão de
fórmulas e recomendações para emagrecer o corpo toma conta dos meios de comunicação de
massa no Brasil. Assim, “desde meados dos anos 70, em meio à militância política e à
contracultura, os artistas começaram a ser questionados, mais do que no passado, sobre seus
regimes e preferências alimentares” (SANT’ANNA, 2016, p.125).
Entretanto, a valorização da magreza corporal só se intensifica entre as décadas de 70,
80 e 90. Nesse cenário, as relações de poder que definem os significados da magreza e
gordura se modificam. O Brasil se torna um país urbano, e já não há mais espaço para a gorda
de armazém sobreviver de modo positivo, enquanto a magra de ruim passa a ser representada
como modelo de beleza, apoiada principalmente pelo discurso da moda e da mídia diluídos na
cultura de consumo e corroborados pela instância médica, que contribui para associar beleza
com saúde.
Emagrecer também deixa de ser um sacrifício e passa a ser apresentado como uma
experiência prazerosa. Recomenda-se manter a dieta como rotina para preservar a saúde e
beleza. Sant’Anna (2016) lembra que alguns produtos de consumo alimentício, como leite e
margarina light eram vendidos como aliados da saúde, do corpo esguio e da alegria de viver.
Lipovetsky (2015) adverte que o ditado “é preciso sofrer para ser belo” já está ultrapassado,
pois na sociedade contemporânea o cuidado e embelezamento de si são apresentados como
uma prática prazerosa. Como diz Joana Novaes (2006):
De privilégio de poucos, a beleza passa a ser necessidade de muitos. Não
uma beleza qualquer, mas uma beleza construída segundo alguns padrões
bem determinados, ditados pelo próprio mercado, que define o corpo da
moda. Novas tecnologias, novos produtos, novas técnicas de modificação e
controle corporal – que vão das oferecidas pelas academias de ginástica e
institutos de beleza, às mais radicais, viabilizadas pela medicina cirúrgica –
surgem a cada dia para que os indivíduos possam atender a esta exigência
(NOVAES, 2006, p.17)

O começo do século XX é marcado pela chegada e popularização de algumas
tecnologias como o cinema, rádio e mídia impressa, por exemplo, que são importantes para
entendermos a cultura do Brasil até os dias de hoje, de acordo com Del Priore (2000). Até
então, segundo a autora, não estava definido um critério de beleza feminina brasileira. Ela
conta que até meados do século XIX, as brasileiras eram conhecidas pela sua morenice,
ressaltada pela literatura nacional, que consistia em ter a pele azeitonada, longos cabelos
negros ou castanhos, olhos grandes e escuros. As negras também tinham sua beleza
valorizada. De acordo com Del Priore (2000), elas usavam seus corpos e cabelos como uma
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“tela de pintura”. “Os viajantes sempre destacaram a beleza da mulher negra brasileira, cujo
destaque eram os cabelos.
Mas com a chegada do cinema Hollywoodiano no Brasil, entre 1920 e 1930, houve
uma intensificação na influência exercida pela divulgação do American way of life na vida
cotidiana dos brasileiros, como sublinha Cunha (2017). Aos poucos, vai ganhando força por
aqui o modelo de beleza da mulher loira, de cabelos e pele claros, representado pelas atrizes
que protagonizavam os filmes norte-americanos. Desse modo, a chegada da mídia trouxe
força à beleza eurocêntrica da mulher branca, e as negras ficaram distantes desse padrão,
como observa Del Priore (2000).
Com a urbanização e industrialização a todo vapor no Brasil dessa época, cresce o
número de produtos de beleza – e de seus anúncios nas revistas, cada vez mais numerosas e
populares. A praia também entra na moda nessa época: era considerado saudável, um prazer
hedonista, no entanto, a mulher não podia passar mais de 10 ou 15 minutos nadando, pois a
ideia era continuar com a pele branca – o que também se articula com o racismo, como pontua
Del Priore (2000).
As revistas femininas passam a glorificar um estilo de vida saudável como aliado da
felicidade, assim algumas, como Boa Forma, Claudia e Corpo a Corpo, influenciaram por
várias décadas o comportamento e as atitudes femininas quanto à forma física. “Atesta-se que
os periódicos femininos são verdadeiras cartilhas com a missão de instruir a mulher com
temas de seu interesse, isto é, como cuidar da casa, da vida amorosa, da carreira profissional e
principalmente de sua beleza” (FELERICO, 2010, p.12). Por muitos anos, as mulheres
brasileiras foram atormentadas pelo famoso “teste de praia”, aplicado como uma avaliação
masculina ao físico feminino, transformando a praia em um palco para o exame dos corpos.
Especialmente depois da década de 1960, o verão vem sendo anunciado
como a época áurea para provar a excelência física valorizada pela
publicidade. Evidentemente, os homens não são poupados de tal tarefa. A
busca de uma aparência jovem e obediente aos padrões da moda tende
historicamente a recair sobre ambos os sexos. Entretanto, é sobre as
mulheres que as inúmeras expectativas de ter um corpo “em forma” e sem as
marcas da velhice, recaem com maior naturalidade e rigor (SANT’ANNA,
2016, p.131).

Tal como nos Estados Unidos, também vivemos o aumento da “epidemia da
obesidade”, que passa a preocupar os médicos, desse modo, uma série de iniciativas públicas
e privadas são criadas com a intenção de evitar o sobrepeso, como a fundação da Abeso:
Em 1986, foi fundada a Associação Brasileira para o estudo da obesidade e
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síndrome metabólica (Abeso). O primeiro secretário da organização foi
Alfredo Halpern, grande referência em matéria de regimes e estudos sobre a
obesidade. Em 1996, a Abeso filiou-se à International Association for the
Study of Obesity, mas desde sua criação, ela vem sendo considerada uma
referência nacional importante para o fortalecimento de investigações na
área (SANT’ANNA, 2016, p.131).

Para se ter uma noção da importância de emagrecer no Brasil: em 2007, nosso país já
era líder no consumo mundial de inibidores de apetite. Os alimentos diet e light também
ganham destaque. “Os adoçantes pareciam alimento e medicamento ao mesmo tempo. Por
isso, eles representavam uma aproximação cada vez mais usual entre farmácia e
supermercado” (SANT’ANNA, 2016, p.127). De acordo com Mary Del Priore, entretanto, as
revoluções femininas empreendidas no Brasil quanto ao corpo e beleza, especialmente no
século XX, não tiveram somente efeitos positivos para as mulheres:
No campo da aparência, da sexualidade, do trabalho e da família houve
conquistas, mas também frustrações. A tirania da perfeição física empurrou a
mulher não para a busca de de uma identidade, mas de uma identificação. A
revolução sexual eclipsou-se frente aos riscos da aids. A profissionalização,
se trouxe independência, trouxe também estresse, fadiga e exaustão. A
desestruturação familiar onerou sobretudo os mais indefesos: os filhos.
Nossa sociedade – não é a única, é bom que se diga – mira cada vez mais
nos valores de juventude e progresso. Ao mesmo tempo que se reconhece a
importância da saúde como forma de prazer, e a medicina tem feito inúmeros
avanços para nos prover com bem-estar, todos os esforços são investidos
para dissolver a velhice. Para reduzi-la. O aumento da esperança de vida
tornou-se um problema, pois as mulheres não querem mais “envelhecer”.
Elas negam-se a mudar, a transformar-se. Como lidar com essas tensões?
(DEL PRIORE, 2000, p. 14).

Embora o Brasil tenha adotado o modelo americano de valorização do corpo magro,
ainda se manteve por aqui, a ideia da mulher “gostosa”, com cintura fina, quadris e coxas
largas, e geralmente com pele morena. Esse tipo de corpo feminino sobrevive até os tempos
atuais, ao lado do magro – o padrão de corpo feminino dominante.
O corpo feminino curvilíneo foi muito difundido na década de 90, pelo grupo de axé
“É o Tchan”, que se tornou popular por músicas simples e danças sensuais em coreografias
executadas por duas dançarinas; uma loira (loira do Tchan) e uma morena (morena do Tchan).
Carla Perez foi a primeira loira do Tchan e mais famosa dançarina do grupo. Ela usava roupas
curtas e apertadas, que deixavam à mostra sua barriga, braços e coxas, exibindo um corpo
curvilíneo com bumbum grande (mulheres com bumbum grande no Brasil também são
conhecidas como “popozudas”), o que lhe conferiu enorme sucesso. Carla Perez posou nua
como capa da revista Playboy e sua edição foi best-seller até 1999.
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O imaginário nacional midiático foi recheado de mulheres sensuais, curvilíneas,
especialmente com bumbum grande e pernas grossas. Também na década de 1990, Luciano
Huck apresentava uma atração na Band, chamada H, voltada para adolescentes e jovens. Para
atrair esse público, ele utilizava alguns artifícios, como atrações musicais, gincanas no palco e
mulheres. Nessa última categoria surgiram duas mulheres que interpretaram personagens
marcantes da televisão: a Tiazinha e a Feiticeira.
Interpretada por Suzana Alves, a Tiazinha era o ponto alto do programa. Utilizando
uma lingerie, uma máscara e um chicote, a personagem era chamada ao palco para participar
de uma gincana. O participante era colocado em uma cadeira e o time dele deveria responder
a uma pergunta de conhecimentos gerais. Se errasse, a Tiazinha fazia uma depilação no
jovem. No entanto, o apelo da personagem não era só para os jovens: as crianças também
gostavam de ver a mascarada e, por isso, ela ganhou um programa próprio, em que era uma
combatente do mal.
Logo depois da Tiazinha, o H trouxe a Feiticeira. Interpretada por Joana Prado, a
personagem tinha uma missão parecida com a de Suzana Alves: despertar o público jovem e
aumentar a audiência do programa. Na atração, um jovem era colocado sob uma tenda e
Luciano Huck pedia para ele escolher um entre três pedidos, desde passar gelo na nunca até
uma dança sensual bem próxima ao rosto. O slogan da feiticeira era: “Não é feitiçaria, é
tecnologia”.
Ambas as personagens, Tiazinha e Feiticeira, tornaram-se símbolos sexuais nacionais,
e posaram nuas em revistas voltadas para o público masculino ou feminino. O apelo das duas
era tão forte que elas bateram todos os recordes de vendas da revista Playboy, superando a
marca que até então era da dançarina Carla Perez. A mascarada comercializou cerca de 1,2
milhão de exemplares, enquanto a Feiticeira foi além, fechando com a marca de 1,23 milhão.
Interessante observar que as três: Carla Perez, Tiazinha e Feiticeira, tinham corpos
semelhantes (cintura fina, abdômen “tanquinho” e quadril, bumbum e coxa firmes e grossos),
o que mostra a apreciação por um físico mais volumoso.
Essas personagens curvilíneas alimentaram o imaginário de que o bumbum grande é
paixão nacional, assim como nos Estados Unidos há uma ideia disseminada de que mulheres
com busto grande são mais belas e sensuais. As propagandas brasileiras de cerveja, que
sempre apresentavam mulheres curvilíneas seminuas, também tiveram importante influência
na sexualização da mulher no Brasil e na intensificação da sua vaidade, incentivando-as a
cuidarem do corpo e buscarem cirurgias plásticas para aperfeiçoá-lo, como lipoaspiração,
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implantes de silicone no seio, bumbum e coxas. Nos dias de hoje, funkeiras famosas como
Valeska Popozuda e Anitta perpetuam o desejo pela mulher “gostosa” ou “popozuda”, cujo
corpo é considerado como sendo o corpo “original” brasileiro.
Em 2018, dados divulgados na revista brasileira Carta Capital apontam que o Brasil é
o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, após os Estados Unidos.
Considerando que nosso país é subdesenvolvido, e sua população possui menos recursos
financeiros que a norte-americana, fica realçada a importância que o corpo enxuto assume em
território nacional, atingindo principalmente as mulheres, aquelas que mais realizam cirurgias
e procedimentos estéticos, por serem guiadas e convocadas fortemente a controlar o corpo
(polícia).
Em matéria concedida à página online da Carta Capital, o sociólogo especialista em
Saúde Pública, Francisco Romão Ferreira, professor da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) avalia que a ditadura da beleza no Brasil é um fenômeno que penaliza, mas
que também banaliza:
Há uma preocupação excessiva com o corpo. Não só em termos de cirurgias
plásticas, mas a quantidade de academias, salões de beleza e de farmácias no
Brasil é algo gritante quando você compara com outros países. E essa
preocupação estética está naturalizada no cotidiano e não para de crescer
(FERREIRA, 2018).

Sant’Anna destaca os diversos quadros e programas televisivos que surgem ao longo
dos anos na mídia, visando ressaltar o comprometimento e persistência daqueles que assumem
o desafio de lutar contra o excesso de peso. Em 2012, o tradicional programa Fantástico da
Rede Globo, passou a exibir a série Medida Certa, em que algumas celebridades eram
convidadas para a missão de entrar na linha e adotar hábitos mais saudáveis por três meses.
Um dos destaques da segunda edição da série foi o mundialmente famoso ex-jogador de
futebol Ronaldo Nazário, que cumpriu a meta de emagrecimento com sucesso. Esse formato
de programa, um reality de mudança corporal, tornou-se bastante comum no Brasil, sendo
exibido, em geral, como um quadro inserido em outros programas.
Na mídia, alguns apresentadores gordos se destacaram no Brasil, é o caso de
Chacrinha, Jô Soares e Faustão. Chacrinha foi um popular apresentador no Brasil, entre a
década de 50 e 80, usando a comédia e o universo lúdico em seus programas televisivos. Jô
Soares usou a gordura como slogan, com a frase que sempre repetia ao final de seu programa
“Um beijo do gordo”. Já Faustão, conquistou sucesso sendo gordo, e mais tarde, realizou
cirurgia bariátrica. Encontramos também algumas mulheres gordas famosas na televisão
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brasileira contemporânea, atuando como atrizes e comediantes, mas não são muitas. Entre
elas, citamos Cláudia Gimenez, Fabiana Karla e Cacau Protásio.
Quanto à telenovela, que Orofino (2006, p.150) concebe como formato industrial de
ficção seriada, que tem como gênero dominante o melodrama, sendo o programa mais popular
na televisão brasileira desde a década de 70, os personagens são majoritariamente brancos e
magros, principalmente as personagens femininas. No entanto, embora não seja recorrente,
identificamos algumas vezes, na história da telenovela, em que apareceram personagens
gordos. Ressaltamos, no entanto, que estes não ocupam papel de protagonismo na história
(exceto pela teleficção A gordinha, de 1970): em geral são figuras caricatas, personagens com
pouca relevância ou mulheres que sofrem de baixa autoestima devido ao seu peso.
Verificamos também que nas novelas mais contemporâneas, personagens gordas estão
surgindo mais regularmente, provavelmente pela repercussão que o tema da gordura ganhou
nos últimos tempos, com o crescimento dos ativismos pela aceitação corporal e das marcas de
moda plus size. Um fenômeno curioso que podemos observar nas personagens femininas
gordas da atualidade é a sua transformação em modelos plus size, como um modo de lhes
empoderar e elevar a autoestima.
Em 1970, Sérgio Jockyman escreveu a novela intitulada A Gordinha. Tratava-se da
história da personagem chamada Mônica, interpretada por Nicete Bruno, uma mulher de
temperamento dócil e extrovertido. Monica morava com a mãe, e trabalhava como secretária.
Ela tinha um problema singular: sempre que comia pipoca, seu comportamento era
radicalmente alterado. No entanto, a gordinha correspondia a um tipo físico que não escapava
à normalidade devido a um suposto excesso de peso, mas sim porque a pipoca lhe provocava
uma reação comportamental. Mônica era singular devido a esta reação e não por causa de seu
peso ou volume corporal. Ou seja, a novela não trata da obesidade como patologia. Isso
mostra como a magreza corporal ainda não era uma exigência tão forte na sociedade brasileira
da década de 70, em que o processo de culto à magreza apenas se iniciava.
Conforme já abordamos no tópico 1.1, a mulher brasileira curvilínea era elogiada e
desejada no Brasil até por volta de 1950. Sant’Anna (2016) observa que na imprensa e na
literatura, cabia uma multidão de corpos roliços, baixinhos, gordinhos, cheinhos, ou, ainda,
imagens de mulheres robustas, “fortes como touros”, corpulentas, expressando valentia e uma
dose considerável de saúde.
Podiam ser associadas ao pecado da gula, ao exagero nos prazeres à mesa;
algumas eram vistas como balofas e debochadas, outras, ainda, tendiam a ser
consideradas apenas gordinhas, rechonchudas, bem alimentadas. Às vezes, a
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gordura traçava desenhos muito formosos em meio às curvas,
tradicionalmente elogiadas em publicações de natureza erótica, ou sugeriam
um temperamento generoso e alegre. Entre 1908 e 1915, por exemplo,
gordas de vários tipos foram motivos de elogio na coluna intitulada
Esbocetos, da revista mundana Fon-Fon, publicada no Rio de Janeiro. Em
outras revistas, também se considerava normal ter ciúmes das gordinhas,
pois algumas podiam ser muito apreciadas pelo sexo oposto (SANT’ANNA,
2011, p.11)

De acordo com Sant’Anna, a telenovela A Gordinha novela coincidiu com o fim de
uma extensa época na história das gordas no Brasil:
durante séculos, elas viveram sem saber o que era o controle diário do
próprio peso. Deduzia-se a magreza ou a gordura pelas roupas largas ou
apertadas, ou seja, pelo volume corporal, especialmente na altura do ventre.
As costureiras testemunhavam as mudanças nas aparências físicas, muito
mais do que um instrumento técnico chamado balança. Entretanto, com a
massificação da “roupa comprada pronta”, paralela à banalização da
experiência de pesar o corpo e controlar o seu peso cotidianamente, criou-se
uma nova faceta da identidade individual, baseada na quantidade de quilos
ganhos ou perdidos, e nos números de cada peça do vestuário. Assim, por
exemplo, a informação de que alguém pesa 60 quilos e veste tamanho 44
deixou de ser uma abstração para se tornar uma realidade identitária. Esta
tendência floresceu no Brasil juntamente com a divulgação do biquíni, da
moda das calças Saint Tropez e do estabelecimento das balanças da marca
Filizola nas drogarias. A presença dessas últimas, cada vez maior dentro e
fora das residências, contribuiu para aumentar o receio de engordar
(SANT’ANNA, 2014, p. 01).

Entre 3 de maio e 31 de dezembro de 1976, foi veiculada pela Rede Globo a
telenovela Saramandaia, de Dias Gomes, exibida às 22h, onde novamente temos uma
personagem Gorda. Dona Redonda, interpretada por Wilza Carla, é provavelmente a
personagem gordinha mais emblemática da teleficção. Saramandaia era uma novela de
realismo fantástico, que se passava na fictícia cidade Saramandaia. Dona Redonda e seu
marido formam um dos casais exóticos dali.
Ela come com voracidade incessante, chegando a pesar 280 quilos. Engorda tanto que,
um dia, literalmente explode. Tempos depois de sua explosão, nasce uma rosa vermelha no
buraco aberto na praça central. De acordo com Dilma Beatriz Rocha Juliano (2014), que
estudou a personagem, Dona Redonda é casada com Seu Encolheu (interpretado pelo ator
Wellington Botelho) que, por oposição, é um homem franzino. A autora sugere que essa
contraposição dos corpos de ambos funciona como analogia e crítica ao desequilíbrio da
sociedade contemporânea, onde uns vivem no excesso e outros na escassez.
Ela também aponta para o questionamento das normas reguladoras das relações de
poder entre o masculino e feminino: o corpo frágil e de atitude submissa está relacionado ao
feminino, enquanto espera-se que o corpo masculino seja forte e altivo. Há uma inversão
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desses papéis no casal de Saramandaia. Sobre a associação com a sociedade capitalista,
Juliano (2014) reflete:
Dona Redonda é a transgressão aos limites impostos ao corpo moderno; são
suas exageradas proporções que afrontam uma sociedade controlada. A
sociedade de consumo sob controle é eficiente, e a repressão ao descontrole
é a palavra que não é dita, e está na superfície do corpo. Contrariando o
pressuposto fundamental do capitalismo, Dona Redonda declara, pois, ao
explodir, que o consumo é limitado. Impossibilitado pela censura de falar do
consumo como modo de relação social que se evidenciava no Brasil, pós
anos 60, Dias Gomes cola as relações entre natureza e cultura ou o cru e o
cozido na superfície do corpo, e apresenta uma imagem que traz em si
mesma a dialética necessidade/acumulação (JULIANO, 2014, p. 62-63).

Entre as telenovelas que trouxeram representações do corpo gordo destacamos
Avenida Brasil, veiculada em 2012, pelo autor João Emanuel Carneiro, e Amor à Vida,
exibida pela rede Globo de Televisão, entre 20 de maio de 2013 e 31 de janeiro de 2014. Em
Avenida Brasil, temos duas personagens femininas gordas: a empregada doméstica Zezé
(Cacau Protásio) e a menina Ágatha (Ana Karolina). Ambas sofriam constantemente situações
de constrangimento por preconceito quanto aos seus físicos. A discriminação era feita
especialmente por Carminha, personagem principal da novela, interpretada por Adriana
Esteves, que era a patroa de Zezé e a mãe de Ágatha.
Em Amor à Vida, a personagem Perséfone é uma enfermeira que sofre com o fato de
ser gorda e virgem aos 30 anos de idade, com dificuldades para encontrar um namorado. Após
várias tentativas de perder sua virgindade, Perséfone prefere ficar sozinha. Nessa fase, sua
amizade com Daniel (personagem interpretado por Rodrigo Andrade) faz com que ele se
interesse por ela, e os dois comecem a namorar. Perséfone acaba por casar-se com Daniel e
perde a virgindade na lua-de-mel. No entanto, o relacionamento é reprovado pela família do
rapaz, que não a aceita por ser gorda.
A novela suscitou debates na sociedade brasileira: surgiram petições online pedindo ao
autor que mudasse o destino da personagem, assim como debates em redes sociais. Perséfone
também é frequentemente desumanizada e objetificada ao longo da novela, quando os outros
personagens se referem a ela como gorda e não pelo seu próprio nome. Esse traço físico a
engloba completamente: todos os outros aspectos dela (tanto físicos quanto psicológicos)
ficam ofuscados pela sua gordura. A representação da personagem se deu de maneira
gordofóbica, desse modo a telenovela reforça os preconceitos, ao invés de discuti-los de
forma a revertê-los.
Força do Querer, telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo entre 3 de
abril e 20 de outubro de 2017, apresentou Abigail, uma personagem gorda, interpretada por
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Mariana Xavier. Secretária na empresa Garcia, ela é muito bem resolvida com sua aparência e
tem autoestima, o que se constitui numa forma diferente de abordagem à mulher gorda nas
teleficções. A atriz Mariana Xavier, que é uma ativista na causa corporal, chegou a declarar-se
feliz por interpretar uma personagem gorda, cujo papel na trama não se desenvolve em torno
do estigma e sim da autonomia da personagem, uma mulher livre, independente e sensual. Sua
sensualidade é ressaltada em muitas cenas que a mostram escolhendo lingeries sensuais em
sites de marcas plus size. No final da telenovela, Abigail se torna uma modelo plus size
famosa.
Outra personagem contemporânea que também se transformou em modelo plus size,
ao longo da novela, foi a Bia, de Alto Astral (2014), vivida pela atriz Raquel Fabbri. Alto
Astral foi uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo no horário das 19
horas, entre 3 de novembro de 2014 a 8 de maio de 2015. A personagem Bia é formada em
psicologia, e irmã da protagonista Laura, interpretada por Nathalia Dill. É uma jovem doce e
inteligente, mas enfrentava bullying devido ao excesso de peso, inclusive do próprio irmão,
Gustavo (Guilherme Leicam) e, por isso, tem baixa autoestima. Para incentivá-la a recuperar a
autoestima, o avô e a irmã inscrevem-na em um concurso de beleza GG. Ao final, ela vence e
se torna uma modelo plus size.
O Brasil não desenvolveu um ativismo tão forte quanto a aceitação corporal como
vimos nos Estados Unidos, a partir da década de 60, com a ascensão dos movimentos
feministas. Isso pode ser devido a obesidade ter demorado mais aqui que nos EUA para se
instalar como epidemia. O machismo característico da sociedade brasileira também pode ter
adiado o empoderamento feminino em solo nacional. Além disso, conforme já apresentamos,
embora a mulher brasileira seja muito vaidosa, nossa cultura é mais flexível quanto à
imposição da magreza, já que valorizamos o perfil de mulher “gostosa”, com excesso nas
coxas, quadris e bumbum.
Esse tipo feminino é, geralmente, cultuado entre classes sociais mais baixas, sendo
fortemente associado ao axé, forró e funk, estilos que tem grande visibilidade hoje na cena
musical nacional periférica. Contudo, a valorização que damos aos Estados Unidos, por ser a
maior potência econômica mundial, e, além disso, o grande consumo da sua indústria
cinematográfica, dos produtos de beleza, e sobretudo, a exportação do estilo de vida
americano, abriu caminho para a valorização e culto à magreza corporal em nosso país.
Entretanto, nos últimos dez anos, com o desenvolvimento e intensificação do mercado
de moda plus size no Brasil, assistimos nascerem ativismos e movimentos políticos (Rancière,
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2005) de contestação ao corpo magro, sugerindo a aceitação do tamanho corporal. Esses se
proliferam especialmente no meio digital, e seus maiores representantes são mulheres
envolvidas no circuito de consumo de moda plus size, como blogueiras, produtoras de eventos
de moda e até acadêmicas.
Constatamos que a moda plus size hoje exerce uma função importante como política
do corpo, o que consiste numa grande reviravolta, considerando que a moda exerceu poder de
controle sobre o corpo feminino e foi uma grande influenciadora do modelo de beleza que
privilegia a magreza corporal, como veremos melhor no Capítulo 2. Assim, nos últimos dez
anos, surpreendentemente, a moda vem protagonizando as representações das mulheres
gordas no Brasil. É interessante acompanhar cada vez mais a inclusão do público gordo nas
estratégias de comunicação de marcas de moda, promovendo sociabilidades e ganho de
autoestima entre esses indivíduos.
Ao longo deste capítulo verificamos diversos significados e sentidos atribuídos ao
corpo gordos em duas culturas, a brasileira e a norte-americana. Escavamos as rotas culturais
dos significados atribuídos aos gordos. Trazemos narrativas da cultura popular e do
imaginário destes países que vão de 1900 até o século XXI, escolhidas aleatoriamente, numa
perspectiva não linear, buscando montar as peças do quebra cabeça que evidenciam a história
do corpo gordo, ou melhor a história da estigmatização do corpo gordo. Verificamos como,
salvaguardadas as diferenças entre as duas sociedades, identificamos em ambas algumas
semelhanças no modo de estigmatizar o corpo gordo.
Nos Estados Unidos, a obesidade se tornou uma epidemia mais cedo e, assim, logo
atraiu a atenção da comunidade médica e midiática, que a tratou como patologia, classificada
em diversos níveis. Desde 1900, encontramos preocupações com o excesso de peso nessa
cultura, embora também identificamos no mesmo período celebrações do excesso, o que
mostra como as visões sobre o corpo não seguem uma trajetória linear e muitas vezes
coexistem num mesmo tempo e espaço. Os EUA desenvolveram uma indústria de moda para
numerações grandes desde 1915, conhecida como Stoutwear, que examinaremos com mais
detalhes no Capítulo 3. Neste mesmo país, conhecido no mundo todo por sua luta contra a
obesidade, em contrapartida, se desenvolveu o maior movimento de ativismo pró-gordura e
positividade corporal.
Já no Brasil, a obesidade demorou mais tempo para se tornar um problema de saúde
pública. Somente a partir das décadas de 60 e 70 identificamos preocupações com uma
possível epidemia, no entanto as estratégias de combate e o circuito de consumo em torno da
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obesidade se desenvolveram em solo nacional de maneira muito parecida com os EUA. O fato
de os EUA liderarem a quantidade de cirurgias plásticas realizadas no mundo, seguido do
Brasil, também indica o quanto nosso país é extremamente exigente quanto ao corpo e beleza,
e também o quanto os padrões corporais norte-americanos influenciam nossa cultura.
Pela análise empreendida neste capítulo, nos parece que uma das principais origens da
emergência do corpo magro como padrão e depreciação do corpo gordo, não somente no
Brasil e EUA, mas em todo o mundo ocidental, parte da modernidade e do modelo capitalista
instaurado desde então. A ansiedade trazida pela vida modernas, seus novos dilemas e
excessos parecem ter se fixado no corpo, como nos lembra Bordo (1993). As indústrias do
consumo e a publicidade logo encontraram uma forma de capitalizar sobre o desejo de obter o
corpo magro, oferecendo especialmente às mulheres fórmulas, produtos e serviços, ou seja,
um extenso circuito de consumo para lhes proporcionar “o estilo de vida saudável e magro”.
O problema dessa associação que foi se desenvolvendo entre modernidade e corpo
magro é que foi usada como argumento para estigmatizar o corpo gordo. Este passou a ser
visto como incapaz de lidar com a vida moderna. Consequentemente, o corpo gordo torna-se
inadequado, remetendo a um corpo primitivo, não civilizado, e inferior. Do mesmo modo que
as teorias de civilização do século XIX foram usadas como ciência para justificar a distinção
entre as pessoas baseadas em critérios como raça, sexualidade e gênero, agora a medicina se
torna a grande base científica que justifica a discriminação contra os corpos gordos.
Os sentidos e significados sobre o corpo magro e o gordo que trazemos aqui, ainda
sobrevivem na sociedade contemporânea, tanto na americana como na brasileira, embora
alguns tenham sido reelaborados. Os discursos publicitários na esfera da comunicação de
moda abrigam muitos desses sentidos, constituindo um espaço privilegiado para verificarmos
como o corpo foi ao longo do tempo moldado, classificado e controlado. E, principalmente
como a moda atua como uma ferramenta ou tecnologia do poder capaz de celebrar um corpo e
estigmatizar outro com base em critérios como o tamanho em um determinado tempo e
espaço.
Mas, como se deu o controle sobre os corpos, por meio da moda, ao longo da história?
Como ela operou como dispositivo de controle do peso da população, e como continua a
exercer controle sobre os corpos até hoje, embora adote um discurso que abarca a diversidade
de públicos, como é o caso da moda plus size? Essas questões serão exploradas no capítulo 2,
em que analisaremos os mecanismos pelos quais a moda se torna uma estratégia biopolítica
por excelência.
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CAPÍTULO 2 – CORPO, COMUNICAÇÃO E CONSUMO: A MODA COMO
ESTRATÉGIA BIOPOLÍTICA
Meu corpo está, de fato, sempre em outro Iugar, ligado a todos os outros
lugares do mundo e, na verdade, está em outro Iugar que não o mundo.
Pois, é em torno dele que as coisas estão dispostas, é em relação a ele - e
em relação a ele como em relação a um soberano – que há um acima, um
abaixo, uma direita, uma esquerda, um diante, um atrás, um próximo, um
longínquo.
Michel Foucault

2.1. O CORPO NA CULTURA DO CONSUMO: ENTRE A OBESIDADE E A ANOREXIA
Na sociedade contemporânea, o corpo assume papel de centralidade, representando um
dos principais objetos de investimento da economia capitalista. Foucault é um autor basilar
para refletir sobre o corpo, tendo se dedicado a “conceituar o modo pelo qual o corpo se
tornou componente essencial para a operação de relações de poder na sociedade moderna"
(DREYFUS e RABINOW, 1995), notadamente na constituição da sociedade capitalista, no
que tange à produção de verdades e de subjetividades. O autor compreende que o corpo é
socialmente produzido e “também está diretamente mergulhado num campo político; as
relações de poder têm alcance imediato sobe ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o
supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais”
(FOUCAULT, 1987, p. 28).
Deste modo, Foucault dirige seu olhar para o século XVI, e observa que, naquele
período, as relações de poder se organizavam em torno do soberano, o qual podia dispor sobre
a vida dos súditos – detendo o poder de fazer morrer. Progressivamente, o poder soberano vai
sendo substituído pelo poder disciplinar, um processo que ocorre entre os séculos XVII e
XVIII, com a ascensão do capitalismo e a necessidade de medidas para o controle do corpo do
trabalhador. A principal função do poder disciplinar recai sobre o corpo individual, na
preparação/disciplinarização para a produção.
Foucault situou as sociedades disciplinares nos séculos XVIII e XIX;
atingem seu apogeu no início do século XX. Elas procedem à organização
dos grandes meios de confinamento. O indivíduo não cessa de passar de um
espaço fechado a outro, cada um com suas leis: primeiro a família, depois a
escola (“você não está mais na sua família”), depois a caserna (“você não
está mais na escola”), depois a fábrica, de vez em quando o hospital,
eventualmente a prisão, que é o meio de confinamento por excelência
(DELLEUZE, p. 01, 1992).
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De acordo o autor, as disciplinas visam tornar o corpo mais eficiente e mais dócil,
sujeito a uma anátomo-política, que é, ao mesmo tempo, uma “mecânica do poder”, a qual
permite perceber como se pode obter o controle dos corpos não para que façam o que se quer,
mas para que operem como se quer, segundo a rapidez e eficácia exigida. As tecnologias e
seus possíveis conjuntos de técnicas são organizados com base nas práticas de relações de
poder-saber, que alicerçam processos de subjetivação. Assim, a constituição de corpos está
diretamente ligada a interesses capitalistas para melhor gestão e eficiência de indivíduos.
Foucault também analisa como vai se constituindo a figura do anormal. No período
entre o século XVI e o século XIX, o autor observa preocupação com aqueles que, por algum
motivo, tinham de ser classificados e localizados para melhor estruturação e andamento da
sociedade moderna capitalista que se formava, cujos contornos eram delimitados pelos
valores morais e sociais.
As políticas de normalização foram estruturadas para legitimar a posição de
determinados grupos: indivíduos de sexo masculino, cor branca, heterossexuais e europeus. Já
os anormais eram aqueles que transgrediam as regras sociais, principalmente por meio do
corpo. Como exemplo, trazemos três categorias de anormalidade: biológica (gêmeos
xifópagos),

cultural (índios

com

adereços

faciais

"exóticos")

e

comportamental

(homossexuais).
Ainda conforme Foucault, a partir da segunda metade do século XIX, além das
disciplinas, também entra em ação a biopolítica, cujas técnicas disciplinares se dirigem ao
corpo da população. Para Pál Pelbart (2011), se as disciplinas se dirigiam ao homem-corpo, a
biopolítica se dirige ao homem vivo:
O ‘fazer viver” a que se refere Foucault, característico do biopoder, se
reveste de duas formas principais: a disciplina e a biopolítica. A primeira, já
analisada em Vigiar e punir, data do século 17, e surge nas escolas, hospitais,
fábricas, casernas, resultando na docilização e disciplinarização do corpo.
Baseada no adestramento do corpo, na otimização de suas forças, na sua
integração em sistemas de controle, as disciplinas o concebem como uma
máquina (o corpo máquina), sujeito assim a uma anátomo-política. A
segunda forma, a biopolítica, surge no século seguinte e mobiliza um outro
componente estratégico, a saber, a gestão da vida incidindo já não sobre os
indivíduos, mas sobre a população enquanto população, enquanto espécie
(PELBART, 2011, p. 57).

A anátomo-política e a biopolítica marcam o momento em que a vida humana entra
em jogo nas estratégias e nos cálculos de poder dos Estados. A anátomo-política (ou
disciplinas) age sobre o indivíduo naquilo que ele tem de mais íntimo, seu corpo, a fim de
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torná-lo o mais útil e dócil possível. A biopolítica toma, por sua vez, como objeto de sua
intervenção a espécie humana, a própria vida dos indivíduos.
O objetivo da biopolítica é fabricar, organizar e planejar de modo a regular e governar
a vida da população (FOUCAULT, 2008, p. 21). Desse modo, o corpo, na sua dimensão
biológica, é o objeto sobre o qual se realiza todo o investimento da sociedade capitalista.
Neste contexto, o controle passa a se estabelecer de dentro para fora, num modelo em que
cada indivíduo atua como gestor de si.
Segundo Delleuze, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, com o
enfraquecimento das sociedades disciplinares, “Encontramo-nos numa crise generalizada de
todos os meios de confinamento, prisão, hospital, fábrica, escola, família. A família é um
“interior” em crise como qualquer outro interior, escolar, profissional etc” (1992, p. 1). Desse
modo, o autor anuncia que, progressivamente, as sociedades de controle estão substituindo as
sociedades disciplinares.
Nas sociedades de controle, formas de controle ao ar livre substituem as antigas
disciplinas que operavam na duração de um sistema fechado. “Não se deve perguntar qual é o
regime mais duro, ou o mais tolerável, pois é em cada um deles que se enfrentam as
liberações e as sujeições” (DELLEUZE, 1992, p.2). Liberdade e assujeitamento andam lado a
lado, e é novamente no corpo que observamos essa lógica de modo exemplar.
O cenário contemporâneo representa um estágio avançado do capitalismo, marcado
principalmente pela tecnologia e comunicação, afetando profundamente a nossa experiência
no mundo. Temos uma nova paisagem geográfica: cidades mundiais conectadas, centros
equipados com teleportos, aeroportos, ligações de comunicação fixas, bem como por um
amplo conjunto de serviços financeiros, legais, comerciais, econômicos e infraestruturais
(HARVEY, 1992).
Com a modernização dos sistemas de transporte, a mobilidade torna-se tão eficiente
que distâncias físicas são encurtadas e fronteiras geográficas diluídas. Pela facilidade da
navegação online, as temporalidades e espacialidades físicas convivem com experiências
espaço-temporais virtuais. Assim, as pessoas passaram a experimentar novas formas de
convívio, engajamento, discussão e até novas formas de conhecer outros e manter
relacionamentos a distância.
A intensificação da economia capitalista, com o desenvolvimento da acumulação
flexível, acelerou o consumo, estimulando a produção ilimitada de novidades e o rápido
descarte. No entanto, já não consumimos mais produtos apenas, consumimos modos de viver,
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e desse modo, a publicidade ganha lugar relevante, assumindo papel central numa sociedade
estruturada para o consumo, porque desenvolve narrativas que guiam e influenciam na
formação das subjetividades, do imaginário coletivo e da cultura como um todo, nos
convocando a aderir a um estilo de vida.
Temos um cotidiano saturado de imagens, de produtos, de múltiplas identidades, com
as quais podemos nos identificar temporariamente, de estilos de vida, de gostos, de imagens,
de fórmulas para se viver bem, de informações, de manuais de conduta, de escolhas, de
shopping centers, de estética, de belezas, de corpos, e de tantas outras coisas, mas
principalmente, e acima de tudo, de excesso. Este último, o excesso, talvez seja o produto que
melhor caracteriza a contemporaneidade.
Lipovetsky, em seu livro A Estetização do Mundo (2015), argumenta que estamos
vivendo na era do capitalismo artista, caracterizado pela multiplicação à enésima potência dos
estilos, novidades, emoções e imaginários no âmbito da vida cotidiana, de tal modo que todos
os setores da vida, são remodelados por operações de natureza estética. “O domínio do estilo e
da emoção se converte ao regime hiper: isso não quer dizer beleza perfeita e consumada, mas
generalização das estratégias estéticas com finalidade mercantil em todos os setores das
indústrias de consumo” (LIPOVETSKY, 2015, p. 28). Isso significa que hoje temos o excesso
como ordem.
Em meio a ilimitada produção capitalista, que se mostra sempre disposta e ansiando
por encontrar uma brecha, um nicho para capitalizar, é a produção do excesso que move os
motores das fábricas, que estetiza o cotidiano das cidades, que mantém a lógica da
publicidade e guia a vida pessoas. De todos os estilos de vida que o mercado nos vende dia
após dia, é o excesso como estilo de vida que se sobressai. Excesso de identidades, excesso de
liberdade e ao mesmo tempo de excesso de controle, excesso de felicidade, excesso de tudo e
excesso de nada.
Por outro lado, a grande contradição do sistema que vivemos reside justamente no fato
de que produção em excesso não significa eliminação de carências. Ainda vivemos sob a
lógica do fetichismo da mercadoria, outrora identificado por Marx nos primórdios da
modernidade. Enquanto há excesso para uns, há escassez para outros. Como Milton Santos
(2012) afirmou, o mito da globalização, de que as novas técnicas e tecnologias
contemporâneas pudessem melhorar a vida do ser humano, se desfez, pois o que observamos
realmente cada vez mais é a expansão da pobreza e a criação de carências.
Condomínios de luxo convivem com favelas, onde muitas vezes não há sequer
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eletricidade ou água potável. O excesso de variedades de produtos no supermercado, desde
linhas fit e produtos sem glúten e lactose até frutas selecionadas e importadas, não vai para a
mesa de todos, e muitos ainda morrem de fome por carência de produtos de alimentação
básicos como arroz e feijão. O excesso de universidades convive agora com a falta de
oportunidades. O excesso de estética convive com a escassez de estética. Beleza e feiura
andam de mãos dadas. Enfim, no reino do excesso também se produz escassez. Escassez em
excesso.
Desse modo, excesso e escassez parecem ser as palavras de ordem que mais fielmente
representam nosso tempo e suas contradições. Baudrillard é um autor que mobiliza as noções
de excesso e escassez para esboçar seu pensamento e nos oferece uma visão original da
contemporaneidade. Para ele, o mundo real não existe mais fisicamente, foi seduzido pelo
excesso de signos e se transformou em imagem. No entanto, o excesso de significantes agora
convive com a escassez de significados.
Um mundo que produz cada vez mais arte, mais estética, mais informações, mais
imagens, mais sexualidades, produz também, e principalmente, a indiferença. Baudrillard
acredita que na atualidade a profundidade se tornou superficialidade. Depois da orgia e do
excesso, o autor afirma que só enxerga escassez em nossa cultura, visto que tudo perde a
essência e se transforma em “trans”. Ele explica: ao buscarmos todas as sexualidades,
perdemos a sexualidade, ao contemplarmos todas as artes, nos tornamos indiferentes a elas.
Somos transexuais, transestéticos, logo transpolíticos.
A noção que Baudrillard (1992) utiliza para descrever esse estado interminável de
excesso é hipertelia, uma situação em que algo excede as finalidades para que foi pensado ou
concebido. A mobilidade, tema tão central das teorias pós-modernas, é confrontado por
Baudrillard, que a coloca em relação direta com a monotonia. O mundo pós-moderno, a
exemplo da forma terra, parece fazer um movimento orbital interminável, tudo gira e nunca
sai do mesmo lugar. Deixamos de andar, de mover-se, apenas circulamos.
O mundo parece grávido de ideias que nunca dão à luz, é uma gravidez diabólica. Os
processos estão sempre se movendo no vácuo, sem causas, sem críticas, como células
cancerosas que proliferam ao infinito e levam o mal por toda parte. Vivemos um excesso de
especulações, e uma escassez de acontecimentos. É a lógica da comunicação e do
telejornalismo regendo nossas práticas de consumo cotidianas.
Também Beatriz Preciado ou Paul Beatriz Preciado (2014) propõe repensar o
capitalismo, a partir de noções que remetem ao excesso e à escassez. Seu nome já antevê uma
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identidade fragmentária, híbrida. Tendo o corpo como temática central, a autora observa como
o capitalismo o reformata de modo a torná-lo mais fluido e atender suas demandas. Assim, ela
descreve o capitalismo como um circuito libidinal de hiperexcitação e carência, que atua na
promoção de excitações temporárias, reguladas no corpo por meio de hormônios.
A esse sistema Preciado (2014) dá o nome de farmacopornográfico. A
excitação/excesso está no plano do imaginário: uma pornografia audiovisual. Excesso de
visualidades. Escassez de liberdade, de autonomia. Assim, a autora sugere que o capitalismo
almeja agenciar nossas libidos. Libido para imaginar, pertencer, consumir. Precisamos de
corpos excitados para trabalhar. Se eles não forem excitados param, e o capitalismo não pode
parar.
Ainda para Preciado (2014), as culturas do consumo articuladas com os meios de
comunicação em massa produzem sujeitos que se regulam e são ordenados sob a lógica do
capital, reproduzindo as linguagens dos meios no modo de se comunicar com o outro e com o
mundo a sua volta. O que ela diagnostica é a emergência de uma nova subjetividade e de um
novo indivíduo, para o qual o corpo é o único espaço que restou capaz de oferecer resistência
ao sistema.
Por sua vez, Lazaratto (2006) usa a imagem do corpo para descrever o mundo
contemporâneo, dialogando com noções de excesso e escassez. De um lado, ele enxerga um
mundo que está obeso, enquanto do outro lado, está anoréxico. Duas faces opostas de uma
mesma realidade. Segundo o autor, as empresas não produzem mais apenas objetosmercadorias, elas produzem mundos, isto é, mundos dentro dos quais existem os objetos.
Antes de vender os objetos, as empresas precisam vender um mundo. “Consumir não se reduz
mais a comprar e a "destruir" um serviço ou um produto, como ensina a economia política e
sua crítica, mas significa sobretudo pertencer a um mundo, aderir a um universo”
(LAZZARATO, 2006, p. 100).
Esse mundo afeta o corpo, sentimentos, intelecto, ou seja, o conjunto da subjetividade
“é constituído pelos agenciamentos de enunciação, pelos regimes de signos em que a
expressão recebe o nome de publicidade e em que a expressão constitui uma solicitação”
(LAZZARATO, 2006, p. 100). Assim, a expressão “deixa de ser uma avaliação ideológica
para se tornar uma incitação, um convite a partilhar determinada maneira de se vestir, de ter
um corpo, de comer, de comunicar, de morar, de deslocar-se, de ter um gênero, de falar e
assim por diante” (LAZZARATO, 2006, p. 101).
Assim, para Lazzarato, a obesidade, uma doença extremamente ocidental, seria
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resultado dessa produção de mundo, que convida os indivíduos a consumir em excesso. O
consumo torna-se uma metáfora da gordura. O autor vê obesidade e anorexia quase como
formas de resistência: o corpo reage de maneira descontrolada, desregulada, pois esses
mundos são totalizadores, padronizam e impedem a singularização.
O corpo paradigmático da sociedade de controle não é mais o corpo
aprisionado do trabalhador, do louco, do doente, mas o corpo obeso (cheio
dos mundos da empresa) ou anoréxico (recusa destes mesmos mundos) que
observa pela televisão os corpos mortos pela fome, pela violência e pela sede
da maior parte da população mundial. O corpo paradigmático não é mais o
corpo mudo forjado pelas disciplinas, mas o corpo e a alma marcados e
falados pelos signos, pelas palavras, pelas imagens (os logos das empresas)
que se inscrevem em nós de acordo com o mesmo procedimento da máquina
de Na Colônia Penal de Kafka: gravando suas palavras de ordem na pele dos
condenados (LAZZARATO, 2006, p. 106 -107).

O corpo obeso e o anoréxico são produzidos na sociedade de consumo, em cujas
materialidades estão inscritas as marcas do consumo: seja do excesso de consumo – o corpo
obeso –, ou da escassez de consumo – o corpo anoréxico. O corpo consiste numa experiência
do eu e o consumo se constrói na individualidade, num processo de individuação, em que
marcas e signos buscam concretude no corpo. Assim, o corpo é este lugar que conecta o
indivíduo, em seu cotidiano, às culturas do consumo, tornando-se elemento central na
estruturação das práticas e experiências de consumo. O corpo é, portanto, afetado pelas
dinâmicas do capital na sociedade contemporânea, na qual se intensifica a articulação entre
subjetividade e consumo.
É interessante observarmos que foi ao longo da implantação do sistema capitalista e,
especialmente, com o desenvolvimento da sociedade de consumo e do liberalismo, que a
magreza se torna um ideal corporal. Schwartz (1986), um dos primeiros autores a enxergar
uma relação entre capitalismo e gordura, acredita que a gordura seja o emblema do consumo:
uma metáfora da relação de nossa sociedade com o consumo, ela expressa, de algum modo,
nossa relação com os objetos que desejamos consumir (gula). Para o autor, a lógica do
capitalismo, em seu estágio mais atual, está expressa nas dietas. Embora fazer dieta implique
no oposto de consumir, e pareça mais um modo de resistir ao capitalismo, Schwartz explica
que as dietas não funcionam, já que a maior parte das pessoas ganha o peso perdido, por meio
das dietas, pouco tempo depois.
Por serem frustrantes, as dietas são excelentes maneiras de manipular o desejo. Como
o capitalismo precisa de consumidores consumindo, quanto mais eles fazem dieta, mais
frustram o desejo. Assim, mais dieta significa mais apetite e, por conseguinte, mais consumo,
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ou seja, por meio da constante frustração do desejo, o capitalismo eleva ainda mais os níveis
de consumo. Nesta perspectiva, podemos inferir que tanto a obesidade quanto a anorexia são
produtos do excesso de consumo, mesmo que, no caso da anorexia, seja um excesso de
escassez. É curioso que abominemos tanto o corpo gordo nos tempos atuais, já que a gordura,
e não a magreza, move o mundo contemporâneo.
Tendo em vista as mudanças na estrutura econômica e social, especialmente
influenciadas pelo neoliberalismo, e a intensificação do consumo, Han (2017) identifica na
sociedade contemporânea a virada da biopolítica para o que ele chama de psicopolítica. O
autor afirma que “para a sociedade capitalista, é a biopolítica, o biológico, o somático, o
corporal, que interessa mais que tudo” (HAN, 2017, p. 25). Assim, o neoliberalismo, um
desenvolvimento posterior da economia capitalista, não está primeiramente preocupado com o
biológico, o somático e o corporal, pois descobriu a mente como uma força produtiva. O
modo de operação do capitalismo contemporâneo é agora determinado por forças imateriais e
não físicas.
O corpo não representa mais uma força central de produção, como acontecia
na biopolítica, sociedade disciplinar. Agora, a produtividade deve ser
enfatizada tanto por se conseguir ultrapassar a resistência corporal quanto
pela otimização de processos mentais e psíquicos. A disciplina física deu
lugar à otimização mental (HAN, 2017, p. 25).

Deste modo, Han (2017) afirma que o corpo está sendo liberado do processo imediato
de produção e está se tornando objeto de otimização do consumo, o que podemos ver de modo
explícito no sistema de consumo da moda. Assim, as intervenções ortopédicas para
“normalizar” os corpos identificadas por Foucault vão perdendo espaço e as cirurgias estéticas
e os studios de fitness vão se destacando, “a otimização física significa mais que a prática
estética sozinha: sensualidade e fitness representam novos recursos econômicos a serem
expandidos, mercantilizados e explorados” (HAN, 2017, p.24)
Para Han (2017), o fato de Foucault não ter vivido os tempos de hoje, com o avanço
digital, impediu-lhe de enxergar essa mudança. No entanto, ele admite que Foucault já previa
essa virada no início dos anos 1980, quando assumiu que tinha insistido muito em discutir
sobre as tecnologias de poder, mas, naquele momento, estaria mais interessado na interação
entre as pessoas e nas tecnologias de dominação individuais, em como um indivíduo age
sobre si, algo que ele chamou de “tecnologias de si”.
Assim, Han afirma que “Foucault não pode ver que o regime neoliberal reverteu
totalmente as tecnologias de si para seus próprios propósitos” (2017, p.28). A constante
otimização de si a que o sistema neoliberal nos convoca, representa um excelente modo de
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dominação e exploração. Para Han (2017), o sujeito hoje se auto explora de modo passional,
pois acredita, com isso, estar sendo um empreendedor de si. “O self como obra de arte
equivale a uma bela, mas decepcionante ilusão que o sistema neoliberal mantém para explorar
seus recursos inteiramente” (HAN, 2017, p. 28).
Temos hoje uma tecnologia do poder que atua sutilmente e de modo sofisticado. Não
age diretamente, mas garante que os próprios indivíduos interiorizem a dominação e se auto
explorem, interpretando isso como liberdade. Han (2017) enxerga otimização de si e
submissão, liberdade e exploração andando lado a lado, e chama isso de uma verdadeira
engenharia de liberdade e exploração, que ocorre a fim de legitimar a exploração de si, algo
que o autor julga ter escapado às análises foucaultianas.
Com esse modelo de pensamento, fica mais fácil compreender porque a obesidade e a
anorexia podem servir tão bem para ilustrar nossos tempos. Obesidade e anorexia são doenças
ligadas à psique e ao comportamento, ou seja, à subjetividade. O excesso de signos ligados à
alimentação, nos convocando a degustar todos os temperos, e conectando felicidade ao
consumo alimentar pode explicar, em partes, a obesidade. As convocações para a magreza e
otimização do corpo, para obter um físico magro, negando o consumo alimentar de modo a
atingir tal fim, também nos ajudam a compreender um pouco os mecanismos que levam à
anorexia.
São tempos em que, de acordo com Han (2017), graças à técnica imunológica e aos
antibióticos, já não vivemos mais uma época bacteriológica. A paisagem patológica do
começo do século XXI não é definida como bacteriológica, nem viral, mas neuronal. Assim
parece que, enquanto estamos a salvo da maior parte das infecções virais, proliferam doenças
como depressão, transtorno de personalidade limítrofe (TPL), entre outras.
“Não são infecções, mas enfartos, provocados não pela negatividade de algo
imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade” (Han, 2017, p.8). O autor nos
conta que o século passado foi uma época imunológica, pois estabeleceu uma nítida divisão
entre dentro e fora, amigo e inimigo ou entre próprio e estranho. Esse esquema imunológico
ultrapassou o campo biológico e adentrou em todo o âmbito social. A guerra fria seguia esse
esquema e o paradigma imunológico adotou o vocábulo militar, sendo a ação imunológica
definida como ataque e defesa. Assim, o objeto do ataque imunológico é a estranheza. Mesmo
que este estranho não represente uma ameaça real, pela defesa do organismo, ele é eliminado
em função de sua alteridade.
“Nesses últimos tempos, têm surgido diversos discursos sociais que se servem
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nitidamente de modelos explicativos imunológicos” (HAN, 2017, p. 9). No entanto, para o
autor, não significa que essa seja uma época ainda mais imunológica e que, ao contrário, a
intensificação de discussões que tomam o paradigma imunológico como objeto de reflexão
pode representar o seu declínio.
Os discursos sobre a forma corporal são exemplos de discursos estruturados a partir de
uma perspectiva imunológica. Estes se proliferam no cenário contemporâneo, veiculados em
grande parte pela publicidade e ancorados na instância médica, que legitima um saber sobre a
saúde, bem como na instância midiática e da moda, que legitima um saber sobre a estética e
beleza. Esses discursos nos convocam a sermos mais saudáveis, a nos alimentarmos melhor, a
atacar as gorduras, a emagrecer, a fazer atividades físicas regularmente, quer seja pela saúde,
quer seja para conquistar um físico mais esbelto ou esculpido.
Por meio deles, busca-se vender toda sorte de produtos estéticos e médicos, além de
cirurgias plásticas, preenchimentos, botox, dentre tantos outros produtos que alimentam um
extenso circuito de consumo destinado para atingir tal fim; entretanto, o que se vende,
principalmente, é um modo de viver no qual o próprio corpo e os cuidados corporais ganham
centralidade.
Também vemos nascer nos últimos anos uma grande quantidade de anúncios
exaltando a beleza do corpo real, e algumas peças publicitárias, especialmente de marcas de
moda, trazendo idosos, gordos, deficientes, dentre outros. Assim, na mesma perspectiva da
convocação para a saúde, tem origem a “defesa” do corpo real e talvez, nesta mesma direção,
tenha se dado a ideia de corpos diferentes, ou corpos outros, serem integrados ao sistema da
moda e, por consequência, da publicidade.
Há um convite para esse público, antes considerado como “negatividade”, a desfrutar
um estilo de vida “positivo” (HAN, 2017), com centralidade no consumo (ir para a academia,
ser saudável, etc.). Ou seja, esses indivíduos são aceitos, contanto que entrem na lógica do
aperfeiçoamento e otimização de si (excesso de positividade), que inclui participar do circuito
de consumo. Assim, a questão trazida por Pélbart é muito elucidativa: “o que nos é vendido o
tempo todo, senão isto: maneiras de ver e de sentir, de pensar e de perceber, de morar e de
vestir? O fato é que consumimos, mais do que bens, formas de vida” (PELBART, 2011, p.
20).
A mídia nos “vende” estilos de vida e o sistema da moda opera auxiliando o público a
concretizar ou tornar possível a vivência ou a experiência dos estilos de vida. A divulgação de
novas corporalidades, especialmente nas mídias relacionadas à moda, quando estas não
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representam o que era considerado hegemônico em termos de beleza corporal (magro, jovem
e caucasiano), sugere um deslocamento na ordem dos sentidos e da imagem corporal outrora
disseminada.
O mesmo sistema da moda, que colaborou para a legitimação do corpo magro como
ideal de beleza e consumo, agora dá visibilidade ao extremo oposto – o corpo gordo. Estaria a
moda promovendo um novo padrão de beleza corporal ou simplesmente enquadrando o corpo
gordo ao estilo de consumo contemporâneo? Para respondermos a essa questão, primeiro
precisamos compreender como os discursos da moda operam como um poder sobre o corpo e
a vida das pessoas, ou seja, como a indústria da moda atuou, ao longo do tempo, como uma
estratégia biopolítica.

2.2.

DA MODA QUE VESTE O CORPO AO CORPO QUE VESTE A MODA
Em sua análise sobre o poder, Foucault investigou instituições tradicionais, como a

fábrica, a prisão, o asilo e a escola. No entanto, o filósofo não acreditava que a dominação e o
poder sejam originários de uma única fonte – como o Estado ou as classes dominantes (macro
poderes) –, mas que são exercidos em várias direções, cotidianamente, em escala múltipla, e
interligados uns aos outros, o que ele chama de micro poderes.
Estes encontram-se espalhados na sociedade produtiva, exercidos por uma rede de
pessoas, que interiorizam normas, ideologias, disciplinas, etc. Trazendo a noção de uma
microfísica do poder, Foucault abre brechas para que possamos analisar diversas formas de
poder que são exercitados na vida cotidiana, como é o caso da mídia e da moda. Analisaremos
a seguir como a indústria da moda, especialmente através da tecnologia midiática, atuou ao
longo da história como um dispositivo disciplinar e foi se tornando uma estratégia
bio(psico)política na sociedade contemporânea.
O corpo ideal da moda é uma construção cultural que mudou ao longo da história para
enfatizar diferentes formas e proporções, assim a moda elegeu, em cada época, uma forma
física a ser considerada como ideal de beleza, desse modo, contribuiu tanto para a
marginalização quanto para a celebração de certos tipos de corpos em nossa cultura. A
indústria da moda tratou o corpo, particularmente o corpo feminino, como algo maleável, algo
que pode ser moldado e modificado com o corte de uma peça de roupa, com roupas íntimas
que esculpem as formas, dieta, exercícios e até cirurgias plásticas, dependendo do período.
Embora a história da moda não seja linear, localizamos que, até o século XX, a moda
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vestia o corpo, e que desde então até hoje, o corpo veste a moda. Ao afirmarmos que a moda
vestia o corpo, estamos chamando atenção para o fato de que peças de vestuário se
propunham a modificar, mesmo que não definitivamente, o corpo de quem as vestia,
enfatizando ou reduzindo a visibilidade de partes específicas, com efeitos de ilusão de ótica
criados por meio de técnicas têxteis e materiais específicos, de modo a representar a forma
corporal considerada como padrão de beleza.
Também, neste período mencionado, a moda era responsável por conferir status e até
determinava a classe social a que alguém pertencia, tendo existido regras e normas para
confecção do vestuário de cada classe. Por outro lado, ao afirmarmos que do século XX até
hoje, o corpo veste a moda, isso significa dizer que as peças são produzidas para evidenciar as
formas do corpo. A modificação corporal se dá, principalmente, por meio de técnicas como
bodybuilding, atividade física, dieta equilibrada, procedimentos estéticos, cirurgias plásticas,
entre outros.
O vestuário ainda exerce um papel significativo nesta modificação corporal, no
entanto não busca desenhar um novo corpo para o usuário, nem esconder seu verdadeiro
físico, como acontecia, por exemplo, com o uso de espartilhos que afinavam as cinturas, ou de
saias tão volumosas que não possibilitavam observar a forma corporal natural de uma mulher.
Hoje, a capacidade de alteração das formas corporais por meio da moda acontece de modo
mais leve e sutil: se dá através de linhas, recortes, tipos de tecido, formas e modelagem das
peças, efeitos que são pensados e produzidos para evidenciar e/ou aperfeiçoar a forma física
do usuário.
Antes do século XX, a figura feminina ideal era um corpo curvilíneo, pontuado por
uma cintura estreita. Para enfatizar a estreiteza de suas cinturas, as mulheres usavam roupas
íntimas chamadas de espartilhos, corsets ou estadias, que também empurravam seus seios,
empinando-os e lhes dando um aspecto de maiores, o que, em contraste, criava a ilusão de
uma cintura ainda mais estreita.
O corset ou espartilho foi introduzido na Idade Média, tendo saído de cena
temporariamente no período após a revolução Francesa, influenciado por ideais de liberdade e
igualdade dos gêneros. Entretanto, estes ideais logo foram suprimidos no meio social e o seu
uso foi reestabelecido intensamente entre 1820 e 1830, tendo levado quase um século para
que o corset saísse de cena novamente, quando a moda finalmente passou a fazer uma
moldagem mais suave dos corpos femininos.
Durante o século XVIII, os espartilhos eram em grande parte reservados para mulheres
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e meninas da elite, pois eram vistas como signo de status, no entanto as inovações
tecnológicas durante o século XIX tornaram os espartilhos disponíveis para um público muito
mais amplo de mulheres. No final do século, as mulheres de todas as classes deveriam usá-las,
incluindo mulheres grávidas e crianças.
As crianças faziam uso de diversos modelos de corsets, que iam se modificando de
acordo com a transição de faixa etária deles: a cada ano a mais de vida, a circunferência da
cintura do corset era reduzida. O objetivo era adaptar as garotas a essa prática e prepará-las
para chegar na vida adulta usando corsets com naturalidade, o que revela uma educação
corporal, que vai de encontro com o que Foucault esboçou sobre uma economia política do
corpo e a construção do mesmo por meio das disciplinas, sejam essas violentas ou suaves.
Devem ser recolocados em uma certa “economia política” do corpo, ainda
que não recorram a castigos violentos e sangrentos, mesmo quando utilizam
métodos “suaves” de trancar e corrigir, é sempre do corpo que se trata – do
corpo e de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e
de sua submissão (FOUCAULT, 2009, p.28).

Em seus estudos sobre a história social do espartilho, Valerie Steele aponta que “o
corset é provavelmente a peça do vestuário mais controversa de toda a história da moda”
(tradução nossa) (2007, p.1). Demonizado por uns e glorificado por outros, o corset tem uma
história bastante controversa, que marca a relação entre moda e política, evidenciando
materialmente o controle sobre os corpos por meio da moda.
De acordo com Foucault, a partir do século XVIII, o poder sobre o corpo se daria por
meio do controle dos detalhes, uma vigilância generalizada marcada pela observação. Esse
controle seria efetivado por meio de algumas técnicas, que mostram um certo modo de
investimento político sobre o corpo, uma microfísica do poder. É o caso específico do
espartilho, que embora não possa ser considerado uma punição, serviu para a manutenção de
uma técnica corporal disciplinar, que gerava múltiplos significados.
Embora o corpo feminino admirado naquele período fosse curvilíneo e não magro, o
volume deveria estar nos lugares considerados “certos”, que eram quadris, coxas, seios e
glúteos. Não deveria haver gordura no abdômen e cintura. A cintura esbelta era associada à
juventude e beleza, assim, o corset exercia papel fundamental no controle de gordura
localizada nessa região. No entanto, o controle exercido pelo corset ia muito além disso, por
exemplo, restringindo os movimentos da mulher, que não podia elevar os braços acima da
cabeça, caminhar rápido ou se curvar. A obtenção de um corpo reprimido, dócil e frágil ia de
encontro aos interesses masculinos numa sociedade opressiva, que limitava a atuação social
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da mulher, como era a burguesa naquele período.
Assim, o poder exercido sobre as mulheres (poder disciplinar) se dava por meio do
vestuário, uma das suas principais formas de expressão não verbais. A função da disciplina
seria adestrar o corpo individual, tornando os indivíduos ao mesmo tempo objetos e
instrumentos de seu exercício. Desse modo, as mulheres iam sendo fabricadas pela disciplina
de forma modesta, por procedimentos menores se comparados ao poder soberano, que usava
aparelhos de Estado e rituais majestosos (FOUCAULT, 2009). O corpo feminino
“espartilhado” não oferecia perigo à manutenção da ordem social.
O espartilho participou da construção do feminino no Ocidente. Como resultado das
disciplinas impostas pelo seu uso, eram relatados inúmeros casos de mal-estar e desmaios, o
que afastava a mulher da esfera pública e a relegava ao ambiente doméstico, tornando-a
símbolo do privado, da fragilidade, da descrição, do recato e da excessiva preocupação com a
aparência e beleza, papel que lhe foi destinado, junto à função reprodutora.
Em 1830, podemos observar Fashion Plates 12 que representavam o ideal de beleza do
período, por meio das distorções corporais contidas nas ilustrações, apresentando homens e
mulheres com cinturas extremamente finas, enquanto seus ombros são largos em excesso, em
contraste com cabeças pequenas. Na peça abaixo, também verificamos que a mulher usava
saias volumosas, e os homens longos e estreitos casacos.
Figura 5: Journal des Dames et des Modes,1830

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2Cb90ft. Acesso em 24 de fevereiro de 2019

12

Fashion Plates são ilustrações de moda que surgiram nas últimas décadas do século XVIII, e demonstravam as
tendências de moda do momento.
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As silhuetas das saias também mudaram várias vezes durante o século XIX, de modo a
enfatizar proporções particulares. No final da década de 1850, uma estrutura chamada
crinolina permitia que o diâmetro de uma saia elegante aumentasse de maneira extraordinária,
criando uma ilusão de cintura estreita. Mais uma vez, o peso da estrutura de que era feita a
crinolina somado às camadas de tecido que a recobriam limitavam o movimento da mulher e
também lhes causava mal-estar e fragilidade, elementos essenciais na construção da mulher
burguesa admirável.
No início do século XX, o ideal do corpo feminino começou a mudar, de uma figura
curvilínea para um físico mais magro e mais jovem — o que Valerie Steele (2007) descreveu
como a mudança de um opulento Vênus para uma esbelta e atlética Diana. As mulheres eram
cada vez mais encorajadas a se exercitar e praticar esportes. As roupas ficaram mais soltas e
mais curtas, e os espartilhos desossados foram substituídos por peças de base elásticas
conhecidas como cintas. Cintas usavam elástico e borracha, o que permitia maior movimento,
mas ainda comprimia a pele do usuário, alterando sua aparência física. A silhueta das roupas
de moda mudou ao longo da primeira metade do século XX, desde estilos curtos e frouxos na
década de 1920, que deram lugar a vestidos compridos e fluidos durante a década de 1930.
Nesse período, a comunicação de moda torna-se cada vez mais eficiente em divulgar
não somente a moda, mas também o corpo da moda, “os media não atuam somente para
informar, mas para fornecer mapas cognitivos/semióticos a seus leitores, pacotes para o leitor
viver no mundo globalizado, situar-se nele, agir nele segundo certas direções, visando ter
sucesso e prazer” (PRADO, 2013, p. 107). Revistas como a Vogue Americana reservavam
espaços especiais para classificados sobre dietas e roupas íntimas, as quais tinham por
objetivo esconder, por exemplo, gorduras indesejáveis (Figura 6). Embora a magreza ainda
não tivesse se convertido no ideal máximo de beleza do corpo, já percebemos o início desse
processo de culto à magreza, especialmente desde a década de 20.
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Figura 6: Revista Vogue, New York. Vol. 68, Ed. 11, (1 de dez, 1926, p. 173)

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2tY4U6a. Acesso em 24 de fevereiro de 2019

O físico da moda permaneceu delgado, como evidenciado nas revistas, que
recomendavam continuamente o uso de roupas de base e manter um regime de dieta leve e
exercício para atingir (e manter) a aparência ideal da moda. O processo de cuidar de si é cada
vez mais interiorizado. “Dietas, exercícios, cirurgia plástica: diminuir o peso do corpo tornouse para inúmeras pessoas uma preocupação permanente que implica esforço, restrição,
“escultura” de si” (LIPOVETSKY, 2016, p. 96).
É nesse momento que identificamos o processo de passagem de uma moda que vestia
o corpo para o corpo vestindo a moda. Isso significa que a demanda para a obtenção de uma
forma corporal ideal instala-se na própria pele (o corpo). “A época da moda contemporânea
não é mais a da sofisticação do parecer, mas a das imposições nutricionais, das atividades de
“forma” e de manutenção” (LIPOVETSKY, 2015, p. 367).
Como verificado por Lipovetsky, o despotismo da moda era centrado no vestuário e
agora anexa o corpo. Quando a moda vestia o corpo, esta tinha por objetivo adicionar status,
evidenciando a classe social a que o indivíduo pertencia. Já quando o corpo veste a moda,
torna-se papel do corpo gerar status ao indivíduo, entretanto esse status não está mais ligado à
classe social e sim à aparência corporal, que se impõe como principal signo da moda. E a
aparência corporal é guiada por um único e mesmo modelo estético – o corpo jovem e magro.
A moda, ao vestir o corpo e revelar suas formas e curvas (enaltecendo ou fragilizando
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um sujeito), torna-se, assim, um indicador da estética corporal. Vestir uma determinada
numeração ou modelo de roupa pode representar um grande sofrimento. No entanto, embora a
moda tenha passado a revelar a forma corporal e auxiliado a qualificar as pessoas pelo corpo
que possuem, ainda permanece como uma alternativa de transformação corporal menos
invasiva, visando a otimização, o que mostra como a moda atua hoje, ao mesmo tempo, como
elemento de opressão e empoderamento.
Desse modo, para auxiliar na obtenção do padrão de beleza corporal ideal, a moda
produz acessórios como lingeries e saltos altos, dentre outros, que alteram e controlam o
corpo, evidenciando a atuação de um poder disciplinar, verificável, por exemplo, na educação
corporal necessária para se equilibrar num salto alto. No início da década de 1940, por
exemplo, para que as pessoas exibissem ombros fortes como era desejado, a moda produziu
ombreiras acolchoadas, que foram substituídas por conjuntos de ombros largos, cinturas
marcadas e saias rodadas nos anos 50.
Roupas às vezes são usadas para tentar alterar a aparência dos corpos, por
exemplo, roupas de baixo que firmam e equilibram, cintos para destacar a
cintura, e ombros largos para adicionar volume ou fazer um corpo parecer
“na proporção”, no entanto, mesmo assim, o tamanho total e a forma do
corpo é razoavelmente evidente13 (PAUSÉ, WYKES e MURRAY, 2014,
p.17).

Já no decorrer dos anos 1960 e 1970, o ideal da moda tornou-se cada vez mais jovem e
magro, sintetizado pelo modelo Twiggy. Designers começaram a fazer roupas que eram mais
reveladoras do corpo, rejeitando cintas e outras roupas de fundação. Nos anos 80, uma nova
cultura de aptidão física começou a se desenvolver em torno da aeróbica. O ideal tornou-se
um corpo rígido e musculoso para homens e mulheres, que designers como Jean Paul Gaultier
e Thierry Mugler enfatizaram de maneiras diferentes. No entanto, o aumento da obesidade
desde os anos 80, provavelmente influenciou na redefinição dos ideais corporais, tornando o
extremo oposto mais desejável.
Foi assim que o corpo tonificado deu lugar a um ideal de desgaste durante a década de
1990. A modelo adolescente Kate Moss (apelidada de “a criança abandonada”) foi pioneira no
visual de anúncios provocativos que inflamaram uma estética da fotografia de moda apelidada
de “heroína chique”. Neste período, os desfiles de moda ganham visibilidade, e a mídia passa

13

Tradução livre de: Clothing is sometimes used to try and alter the look of bodies, for example, undergarments
that firm and trim, belts to highlight waists, and wide shoulders to add bulk or make a body appear ‘in
proportion’, but nevertheless the overall size and shape of the body is reasonably evident.
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a caminhar junto com a moda na divulgação de marcas, de peças, de estilos de vida, e
especificamente da moda como estilo de vida.
O mercado editorial se expande cada vez mais, com a emergência e popularidade
alcançada por algumas revistas de moda (especialmente direcionadas ao público feminino),
que se tornam guias de como se vestir, com instruções para identificação do seu tipo de corpo
e recomendações das peças que o vestem melhor, tendo em vista o corpo ideal. Também
orientavam como se comportar em sociedade, oferecendo normas e ensinamentos sobre
feminilidade, e convocando os indivíduos ao consumo, ao comercializar roupas, acessórios e
comportamentos em grande escala. Assim, a comunicação de moda atua como uma estratégia
biopolítica, em que o biopoder envolve tanto o corpo individual (anátomo política), como o
populacional.
Na outra ponta da indústria da moda estão os desfiles, que se tornaram fenômenos
midiáticos populares no lançamento dos estilos e divulgação das marcas. Para exibir peças em
desfiles, ficou definido que o ideal é que as modelos fossem magras, altas e sem curvas, com
o corpo semelhante a um cabide, pois isso facilitaria a visualização das roupas e o estoque de
numerações. No entanto, a intensa midiatização da moda entre os anos 90 e 2000, com o
florescer de grandes eventos, revistas, marcas, e principalmente, a sua influência na
estetização do cotidiano das pessoas, faz com que a imagem da manequim de passarela seja
vendida como ideal de beleza.
Assim, a moda elege um padrão de beleza e o universaliza – a beleza da manequim,
que passa a se tornar a imagem e um dos principais produtos vendidos pela indústria da moda,
“a beleza não é mais apenas um ideal estético, ela se impõe como uma indústria e um
mercado de massa em constante expansão” (LIPOVETSKY, 2016, p.94). Elizabeth Wilson
(2003) argumenta que no lugar do espartilho de barbatana de baleia do século XIX, temos o
espartilho moderno feito de músculos (hoje conhecido popularmente como tanquinho ou
“barriga negativa”), exigido pelos padrões contemporâneos de beleza.
Joanne Entwistle (2015) corrobora e afirma que a beleza nos dias atuais exige uma
nova forma de disciplina: a fim de alcançar a barriga firme, é preciso se exercitar e observar o
que se come. A autora ainda faz uma comparação entre o estômago das mulheres do século
XIX e do século XX: enquanto o estômago da mulher que usava corset no século XIX foi
disciplinado do lado de fora, a mulher do século XX tem um estômago disciplinado por
exercícios e dieta, impostos pela autodisciplina. Entwistle (2015), no entanto, argumenta que
a autodisciplina exigida pelo corpo do sujeito contemporâneo exige maior comprometimento
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e vigilância sobre o corpo do que foi exigido pelo usuário do espartilho.
Valerie Steele (2007) também refletiu sobre esse fenômeno, descrendo-o mais
especificamente como a “Internalização do espartilho”. Isso evidencia o controle biopolítico
sobre o corpo em seu estágio mais avançado, ou o que Han (2017) nomeia de psicopolítica,
em que nós mesmos vigiamos e exploramos o nosso corpo, ou seja, o controle é exercido de
dentro, desde que é por meio do corpo que nos conectamos com nossa subjetividade. “O
biopoder é uma forma de poder que rege e regulamenta a vida social no seu interior,
seguindo-a, interpretando-a, assimilando-a e reforçando-a” (HARDT E NEGRI, 2001, p.
162).
Verificamos, por meio do debate nesta sessão, como o discurso da moda exerceu
poder sobre o corpo. Susan Bordo (2004) apontou em sua obra clássica sobre o corpo
Unbearable Weight como o sistema de moda ocidental eleva os ideais de beleza ilusórios e
normativos na e através da mídia, ou seja, por meio de imagens de corpos esbeltos, brancos e
heteronormativos, que as mulheres devem se esforçar para alcançar através de disciplinas
como dieta, maquiagem, vestuário, dentre vários outros recursos. Entretanto, ressaltamos que
o discurso da moda não somente estabeleceu os padrões de beleza ou ideais ilusórios que
todos, especialmente as mulheres, lutam para obter. O discurso da moda, como uma estratégia
biopolítica, também criou as condições por meio das quais o corpo gordo feminino gordo, que
desvia dos padrões ideais, é estigmatizado e interpretado como o “outro” (alteridade).

2.2.1. A “desdemocratização” da moda: as lojas de departamento e a indústria da numeração
A moda como mecanismo de atuação biopolítica pode ser observada de modo mais
intenso com a massificação da roupa pronta e a instalação, cada vez mais intensiva, das lojas
de departamento. A expansão destes espaços comerciais pelo mundo foi um dos principais
responsáveis por promover um encantamento com o universo do consumo jamais visto na
história.
As lojas de departamento desenvolviam, nos seus interiores e arredores,
sociabilidades, agregando pessoas que passeavam por elas com intuitos distintos e múltiplos,
desde para socialização, atuando como pontos de encontro, até para obtenção de informações
sobre as últimas tendências em moda, mobiliário, lazeres, e etc, funcionando como um meio
de comunicação e, sobretudo, como uma educação para o consumo. “A loja de departamentos
não vendia artigos comerciais apenas; ela difundiu o sonho do consumo, elevou o consumo a
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arte de viver burguesa” (LIPOVETSKY, 2015 p.147).
A expansão do consumo por meio das lojas de departamento também influenciou o
posicionamento social da mulher, como foi observado por Rocha, Frid e Corbo (2016), em
seu estudo sobre o surgimento das lojas de departamento pela perspectiva de Emille Zolla, “as
lojas de departamento se tornaram arenas da sociabilidade feminina, onde as mulheres eram
figuras centrais, tanto no papel de consumidoras, quanto no de trabalhadoras” (p.22).
Por meio dessas lojas, a mulher sai da esfera privada de suas casas e entra na
atividade pública ao lado dos homens, o que as leva a uma autonomia maior que em períodos
anteriores. Rocha, Frid e Corbo (2016) investigam dois aspectos relacionados aos grandes
magazines: o primeiro diz respeito à participação dessas lojas nas concepções do feminino no
século XIX e o lugar da mulher burguesa na sociedade, impulsionando sua participação social
e política, já o segundo aspecto investiga o papel do grande magazine como facilitador da
inserção da mulher pobre na esfera do trabalho e propulsor da formação da classe média na
Europa. Por isso, o surgimento e expansão dos grandes magazines coincide com um período
de reivindicações e lutas femininas, em especial na Europa e Estados Unidos .
Como em um anúncio publicitário, no qual a vida paradisíaca é regra
básicas, nos grandes magazines a mulher burguesa e a de classe média
entram em contato com um mundo de sonhos, com uma fantasia
materializada nos bens de consumo, na decoração, no design, na
comunicação, nas estratégias de venda, no atendimento personalizado e
próximo (ROCHA, FID E CORBO, 2016, p. 25).

O aprendizado da cultura do consumo foi massificado por meio da expansão das lojas
de departamento. Os fluxos de imagens, estéticas e moda disseminados na proposta de vida
que os magazines traziam, influenciaram as pessoas em seu cotidiano, bem como seus
hábitos, dando-lhes sentidos às suas existências e convidando-lhes a usufruir de um estilo de
vida em que o consumo tem papel central, atuando uma bússola agenciadora de subjetividades
e sociabilidades, ou seja, como biopolítica.
Um dos principais aspectos relacionados ao fenômeno das lojas de departamento que
revela a moda atuando como uma estratégia biopolítica, no que diz respeito ao controle do
corpo, por meio do gerenciamento do peso da população, é a instituição de uma grade de
numeração para as roupas comercializadas no varejo de moda pronta. Assim, a experiência de
fruição estética proporcionada por estes espaços de consumo não estava disponível para todos
os corpos, sendo restrita às numerações disponíveis.
Deste modo, o que conhecemos por “democratização da moda” foi somente uma
democratização quanto ao estilo, disponibilizando diversos estilos de roupas para consumo
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em massa, por preços acessíveis. Por outro lado, quanto ao tamanho, podemos dizer que
houve uma “desdemocratização” da moda, pois embora as roupas estivessem disponíveis nos
grandes magazines para o consumo massivo, elas não estavam ali para todos os corpos.
Ou seja, ao lado da democratização da moda, ocasionada pela produção de roupas em
série, numerada e padronizada, bem como pela distribuição das mercadorias em locais
apropriados, como os magazines, que disponibilizavam provadores, espelhos e espaços de
convivência necessários para se consolidar a prática de comprar roupa pronta, de apreender a
noção de estilo e avaliar o preço; havia também um processo inverso, o de exclusão ou
“desdemocratização”, gerado pela limitação da grade de numeração disponível para o pret-àporter ou ready to wear.
A imposição de uma indústria da numeração possibilitou à moda exercer um poder
sobre o corpo da população (biopolítica), determinando que corpos poderiam desfrutar desta
experiência. O corpo passa a ser visto como algo maleável, flexível e alterável, que deve ser
modificado para caber num determinado número ou tamanho ideal, o qual se legitima um
fator de identidade para o indivíduo. Percebemos, desse modo, como o consumo se torna um
dos principais meios de subjetivação do indivíduo no contemporâneo, de modo que o
processo de consumo é entendido como “um conjunto de comportamentos que recolhem e
ampliam, no âmbito privado dos estilos de vida, as mudanças culturais da sociedade em seu
conjunto” (ALONSO, 2006, p.99).
Peters (2018), em sua tese de Doutorado, estuda o desenvolvimento da moda
Stoutwear nos EUA, no período compreendido entre 1915 e 1930. Ela observa que o
dimensionamento padrão - uma tecnologia que só foi amplamente utilizada no final do século
XIX e início do século XX – é um exemplo político exemplar e imensamente poderoso de
uma tecnologia do corpo, na perspectiva foucaultiana. Pela maneira como atribui um número
a todas as formas corporais, o dimensionamento funciona como uma ferramenta de
normalização poderosa que coloca organismos em um sistema hierárquico de classificação.
Peters (2018) ainda ressalta que dentro desta hierarquia, historicamente e culturalmente, os
corpos de tamanhos menores se conformaram às normas de beleza melhor que os de tamanhos
maiores, considerando que quanto mais próximos os corpos dos indivíduos estão da gordura,
mais eles são considerados desviantes.
Ao longo do tempo, a questão do tamanho na indústria da moda fica ainda mais
complexa. A moda moderna tem um problema de ajuste, não havendo normas claras sobre
dimensionamento das roupas. As marcas têm livre arbítrio para determinar medidas para
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todos os tamanhos, o que faz da experiência de encontrar uma peça de roupa no tamanho do
corpo muitas vezes desgastante para os indivíduos contemporâneos. Abaixo podemos ver um
quadro com as variações nas medidas de busto do tamanho 8 em marcas norte-americanas
distintas (figura 7):
Figura 7: Quadro com dimensões do número 8 em várias marcas

Fonte: Disponível em: http://time.com/how-to-fix-vanity-sizing/. Acesso em 24 de fevereiro de 2019

Figura 8: O tamanho das famosas: antes e hoje
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Fonte: Disponível em: http://time.com/how-to-fix-vanity-sizing/. Acesso em 24 de fevereiro de 2019

O debate sobre o dimensionamento se tornou emocional, especialmente nos últimos
dez anos, quando muitos compradores estão rejeitando rótulos de orientação sexual a gênero
e, principalmente, de tamanho. Durante décadas, os grandes varejistas atenderam a um único
consumidor (branco, magro e jovem), dispondo de uma grade de tamanhos que ia no máximo
até a numeração 46. Somado a essa limitação nas numerações e às diferenças de
dimensionamento entre as numerações das diversas marcas, surgiu um outro problema: ao
longo das décadas, as dimensões corporais que determinavam os tamanhos passaram a
diminuir.
De acordo com Aydinoğlu e Krishna (2012), estudos mostraram que os consumidores
preferem comprar tamanhos de roupa menores, pois isso aumenta sua confiança. As autoras
demonstram que roupas de tamanhos menores evocam imagens mentais sobre si mais
positivas, pois os consumidores se enxergam mais positivamente (mais magros), contudo,
esse efeito é significativo apenas para pessoas com baixa autoestima, apoiado pela teoria do
auto realce compensatório.
Noutro artigo, Hoegg, L. Scott, Morales e Dahl (2014) também confirmam essa ideia
em seus estudos, mostrando que tamanhos maiores resultam em avaliações negativas de
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marcas e roupas, e mostram que esses efeitos são impulsionados pela aparência de autoestima
dos consumidores. No entanto, esses autores também chamam atenção para um outro aspecto:
ao invés de reduzir unilateralmente a intenção de compra, como se pode supor, tamanhos
maiores podem aumentar os gastos, já que os consumidores se engajam em consumo
compensatório para ajudar a reparar sua autoestima.
Diante disso, à medida que o peso da mulher americana média subiu, as marcas
ajustaram suas métricas para ajudar mais pessoas a vestirem tamanhos mais desejáveis,
esperando levá-las a comprar mais roupas. Esse efeito é chamado vanity sizing, originário nos
EUA entre as décadas de 80 e 90, se espalhou pelo mundo da moda. Em português chamamos
esse fenômeno de dimensionamento da vaidade. Com o tempo, isso criou uma corrida
armamentista, e os varejistas foram a extremos tentando se unir uns aos outros.
No final dos anos 2000, os tamanhos padrão tornaram-se tão generosos que os
projetistas introduziram novas numerações (0, 00) para compensar a diferença. Para se ter
uma ideia do que a prática de vanity sizing ocasiona, o artigo da revista Time traz a imagem de
algumas mulheres americanas famosas (figura 8), comparando o tamanho que elas usavam em
décadas anteriores e a numeração correspondente nos dias de hoje, após o processo de vanity
sizing no varejo. O resultado revela que a modelo Twiggy, que usava numeração 8 em 1967,
hoje, com as mesmas medidas, usaria 00, já a apresentadora Oprah Winfrey, que usava
numeração 8 em 1995, hoje usa 6. O vanity sizing atua como um mecanismo disciplinar que
regula a autoestima dos consumidores por meio do tamanho/numeração da roupa, auxiliando
na disseminação e reforço do padrão corporal magro.
Os ideais inatingíveis da magreza que levam inúmeras mulheres a se
vigiarem constantemente, levam-nas a fazer julgamentos negativos sobre sua
aparência, a não se verem belas e a não amar seu corpo. Nossa cultura é rica
em celebrações narcisistas do corpo, mas é menos o amor por este que
triunfa do que as autodepreciações estéticas em relação a ele. Somos
convidados de maneira permanente às volúpias narcísisticas do corpo: tornálo mais belo e mais firme, agradá-lo, massageá-lo, tonifica-lo. Mas por trás
dos louvores ao corpo e das volúpias que deveriam reconciliar os indivíduos
com eles mesmos, é paradoxalmente um narcisismo negativo, insatisfeito,
sempre em luta contra si mesmo que se revela. Civilização da leveza não
significa existência leve (LIPOVETSKY, 2016, p.107).

A experiência do varejo de moda tornou-se tão dramática como subir numa balança.
As mulheres já não sabem qual é sua numeração em cada marca, por isso, quando fazem
compras em lojas físicas, muitas vezes, precisam da ajuda de funcionários para traduzir o seu
tamanho. Eliana Dockterman (2016) chama atenção para os efeitos disso no mercado de moda
online, em que as pessoas começaram a comprar mais, no entanto, ao receberem as peças e
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experimentá-las em casa, percebem que poucas cabem em seus corpos e as mandam de volta.
Em vista disso, ela ressalta que, nos dias de hoje, o dimensionamento de vaidade, que já foi
um truque de vendas confiável, suga bilhões de dólares em lucros da indústria da moda a cada
ano.
A indústria da numeração, com a prática do vanity sizing, revela um novo estágio do
biopoder, que atua com métodos mais sofisticados e suaves para exercer poder sobre os
indivíduos. Percebemos aí a virada da biopolítica para a psicopolítica, tal como foi anunciado
por Han (2017), pois o vanity sizing trabalha na dimensão psíquica dos indivíduos e não
diretamente na corporal. O consumidor primeiro é incitado emocionalmente a vestir uma
numeração pequena para, por exemplo, caber no vestido de seus sonhos, que só é produzido
em números menores, e cuja forma cai bem unicamente no corpo magro.
Não conseguindo vestir esta numeração e caber no tal vestido exemplificado, ele toma
a decisão de mudar seu corpo. Assim, os anseios corporais do sujeito contemporâneo são
usados pelas marcas como forças produtivas, tanto no sentido de deixar o consumidor
satisfeito por caber numa numeração pequena (o que pode levá-lo a consumir mais), como lhe
deixar infeliz por não caber em determinada numeração, levando-o a perseguir todos recursos
e técnicas corporais disponíveis para reduzir suas medidas corporais e caber no tamanho
desejado, alimentando diversas práticas de consumo nesse percurso.
Deste modo, Hoff (2009) aponta que podemos entender o consumo como uma
estratégia biopolítica, se compreendemos sua atuação como um reordenamento da vida, na
medida em que propõe modos de pertencimento, modos de construção identitária e modos de
existir, pois as relações de poder na contemporaneidade estão alicerçadas na gestão da vida –
algo aos moldes do “cuidado de si”, atualizado para as condições do capitalismo tardio – por
meio da experiência do consumo. Como afirmam Hardt e Negri “o biopoder é uma forma de
poder que rege e regulamenta a vida social no seu interior” (HARDT E NEGRI, 2004, p.162);
portanto, estamos falando do consumo atuando na produção de verdades e de subjetividades.
Na sociedade contemporânea, o investimento biopolítico no corpo se intensifica, o
que é evidenciado pela variedade de programas, mensagens e convocações midiáticas. Na
cultura brasileira, por exemplo, a numeração 36 carrega um imaginário sobre o corpo ideal,
influenciando muitas mulheres a sonharem caber no manequim 36, investindo no
emagrecimento com o objetivo de atingir esse tamanho.
No entanto, o tamanho 36 é vestido pela minoria das mulheres, sendo praticamente
inatingível para a grande maioria, principalmente em nosso país, se considerarmos a
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compleição física da mulher brasileira, que, em grande parte, tem quadril largo. Assim,
atingindo a mente, o capitalismo neoliberal garante a manutenção da dominação sobre os
corpos, que agora é exercida pelo próprio indivíduo, o qual interioriza as normas disciplinares
e passa a se autovigiar, interpretando isso como a liberdade de ter o corpo em sua melhor
forma.
No best seller O mito da beleza14, Naomi Wolf (1991) argumenta que o conceito de
beleza está flutuando "como um sistema monetário" (1991, p. 21) e é usado como uma arma
para fazer as mulheres se sentirem mal consigo mesmas, se não puderem viver de acordo com
o padrão de corpo ideal. A vida contemporânea está cada vez mais centrada no corpo exterior
e na capacidade de modificá-lo, para otimizar nossa subjetividade. O modelo interior de
subjetividade, que correspondia ao nosso caráter e moral, entra em decadência e o próprio
corpo, a exterioridade, se torna o nosso principal valor.
Assim, a publicidade e a moda desenvolveram suas estratégias comerciais e retóricas a
partir do estilo de vida para o consumo comercializado nos grandes magazines, que
colaboraram na divulgação de diversas práticas de consumo hoje naturalizadas. As estratégias
retóricas utilizadas nas campanhas das marcas de moda contemporâneas vendem liberdade e
assujeitamento lado a lado: incitam o indivíduo a ser ele mesmo, encontrar sua identidade e
escolher e criar sua moda. No entanto, seu corpo precisa vestir a forma ideal da moda para
ficar belo e caber em qualquer roupa. Mais que a roupa da moda, hoje compramos o corpo da
moda. É deste modo que o consumo, “considerado a marca da sociedade contemporânea, pela
sua condição de constituidor de subjetividades, de identidades” (BACCEGA, 2010, p.30) se
torna articulador de estratégias biopolíticas na gestão do corpo e da vida dos sujeitos, por
meio da moda.
Entretanto, a produção de subjetividades que é gerada e inflacionada pelas lojas de
departamento e suas inúmeras sugestões de estilos de vida, lançadas principalmente por meio
das vitrines, não representa somente uma estratégia biopolítica: evidencia a própria moda
redefinindo o conceito de vida. A moda não apenas passa a gerenciar a vida, ela própria tornase a vida, se tomarmos a noção de vida como sendo não somente definida apenas pelos
processos biológicos que afetam a população, e a pensarmos como propõe Pèlbart “vida inclui
a sinergia coletiva, a cooperação social e subjetiva no contexto de produção material e
imaterial contemporânea, o intelecto geral. Vida significa inteligência, afeto, cooperação,
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desejo” (2011, p.24).
De acordo com Pèlbart, “o próprio Foucault intuiu que aquilo mesmo que o poder
investia – a vida – era precisamente o que doravante ancoraria a resistência a ele, numa
reviravolta inevitável” (2011, p. 25). A moda, com o desenvolvimento de suas estratégias
comunicacionais, inicialmente situadas fisicamente no ambiente da loja de departamentos,
que materializa o consumo, representa a vida se pulverizando, se hibridizando, se
disseminando e se descolando de suas acepções biológicas.
Na contemporaneidade caiu por terra o projeto do estado de bem-estar social e esse foi
privatizado por meio de algumas indústrias, como a da moda, inflando a sociedade
individualista de consumo e o hedonismo. A internet e a cultura das blogueiras de moda
representam hoje o estágio mais avançado e atual desse processo, em que os estilistas, as
lojas, as maiores revistas e os grandes centros de moda veem seu poder de determinar
imposições ser enfraquecido, e cada vez mais os próprios consumidores ditam as regras do
vestir e usam a moda como espaço de autonomia, empoderamento e promotora do bem-estar.
É assim que se efetua uma reviravolta na moda, que passa a representar, ao mesmo tempo, o
poder sobre a vida (biopolítica) e o poder da vida, a própria vida em si (biopotência).

2.2.2. Corpo, Beleza e Feminismo: a moda de fumar como estilo de vida magro
Podemos verificar a moda como biopotência ao analisarmos a comunicação de moda,
especialmente desde a década de 20. Esta passa a enfatizar o empoderamento feminino, por
meio do uso do corpo e da moda como uma ferramenta de construção da autonomia e
identidade da mulher moderna em relação ao homem. Isso influenciou fortemente no
movimento feminista que se desenvolvia naquele momento a nível mundial, e especialmente
nos Estados Unidos, em que concentraremos nossa análise aqui. Vigarello (2012) identifica na
década de 1920 uma mudança essencial, no âmbito dos costumes, que teria sido decisiva para
isso: a transformação da condição feminina. Esta:
sugere uma nova magreza, eliminando mais ainda referências mamárias e
rechonchudas; um novo imaginário tecnológico sugere, além disso, mais
fluidez e nervosidade, acentuando o que é ágil e esbelto, ao mesmo tempo
em que crescem os desejos de controle e de afirmação de si (VIGARELLO,
2012, p.287).

14

Tradução livre de: “The Beauty Myth”.
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No período entre 1920 e 1930, também o consumo de cigarros é impulsionado e
podemos observar como as estratégias retóricas da publicidade associam o consumo de
cigarros ao feminismo e à moda, buscando influenciar as mulheres na construção de um estilo
de vida feminino moderno, em que fumar, usar moda, ser magra, livre e conquistar a
independência em relação aos homens andam lado a lado. Mais uma vez, a moda exerce poder
(biopoder) sobre o corpo individual e populacional, sugerindo normas e decretando
imposições para a mulher ser considerada moderna e feminina: ter o corpo magro e
longilíneo, andar bem vestida, maquiada e com as tendências do momento.
Ao mesmo tempo, sugere-se que são essas as práticas que levarão as mulheres à
fruição de sua independência e autonomia na sociedade. Ou seja, a moda atua exercendo um
poder sobre o estilo de vida das mulheres modernas, lhes assujeitando as suas prescrições e
normas de vestir e se comportar, entretanto, ao mesmo tempo, representa a própria potência
da vida que elas precisam para se sentirem livres. Assim, verificamos a moda atuando como
mecanismo de assujeitamento e liberdade, pois esta induz prazer para o indivíduo ao mesmo
tempo em que seu corpo está sendo regulamentado e governado.
O hábito de fumar como estilo de vida feminino contribuiu para estigmatizar o corpo
gordo e enaltecer o magro, o qual foi associado ao universo da moda, portanto ter o corpo
magro significa estar na moda, e sobretudo, significa ser independente em relação aos
homens. O cigarro é introduzido como elemento facilitador na obtenção e manutenção de um
corpo magro, tornando-se um elemento importante para a construção do estilo de vida da
mulher moderna.

Figura 9: Anúncios dos cigarros Lucky Strike, 1929

Fonte: Disponível em: https://stanford.io/2u1yxDv. Acesso em 11 de março de 2019.
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Nos anúncios publicitários de cigarros da marca norte-americana Lucky Strike (figura
9), fabricada pela American Tobacco Company, é clara a ênfase no uso do cigarro para
emagrecimento. Esse conjunto de anúncios faz parte da campanha publicitária lançada em
1929 pela marca e intitulada Instead of a Sweet (Ao invés de um doce, tradução nossa), cujo
tema é Keeps you Slim (Mantém você magra, tradução nossa), e é protagonizada, em grande
parte, por figuras femininas.
Na primeira peça à esquerda, é possível visualizar o slogan da campanha “Pegue um
Lucky, ao invés de um doce”, posicionado em cima de uma ilustração feminina, sugerindo
trocar o doce/gordura pelo cigarro/magreza. No segundo anúncio, há uma outra ilustração
feminina advertindo: “Eu sei um modo fácil para lhe impedir de ficar gorda: Acenda um
cigarro ao invés de comer doces”. Por fim, na última peça à direita, as imagens de três
celebridades da época aparecem dentro de estrelas: “Nós conhecemos nossas Luckys, é como
nos mantemos magras”. O texto deste anuncio reforça esta associação entre cigarro e
magreza: “toda mulher que tem medo do excesso de peso tem grande interesse no dia-a-dia e
nas maneiras do senso comum de manter-se esbelta, acenda um Lucky sempre que desejar
doces engordativos”.
É interessante perceber como esses anúncios auxiliam na estigmatização do corpo
gordo, e como seguem o dispositivo imunológico trazido por Han (2017), para o qual a ação
imunológica é definida como ataque e defesa. Pela defesa, afasta-se tudo que é estranho, em
virtude de sua alteridade, desse modo toda e qualquer reação imunológica é uma reação à
alteridade. Nessas narrativas do consumo produzidas pela marca Lucky Strike, o corpo gordo é
construído como alteridade, aquilo que toda mulher teme. Os doces são culpados por
produzirem corpos gordos, assim esses devem ser eliminados do estilo de vida das mulheres
em favor dos cigarros: a prática de fumar cigarros é construída como uma reação imunológica
à negatividade representada pelos doces engordativos.
Nestes anúncios é evidente a associação entre consumo de cigarros, corpo e magreza,
enquanto a associação com a moda, embora exista, fica em segundo plano. No entanto, no
anúncio da figura 10, ainda pertencente à mesma campanha, e também produzido em 1929, a
associação com a moda é enfatizada. O anúncio, com estética em preto e branco, traz um
estilista famoso da época, Paul Poiret, assinando um recado, que parece escrito de próprio
punho: “Se você quer se manter magra, e quem não quer nos dias de hoje, evite os doces e
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fume Lucky Strike”15.
Figura 10: Anúncio Lucky Strike, 1929

Fonte: Em: https://stanford.io/2u3tDWy. Acesso em 24 de fevereiro de 2019

Desse modo, com o carimbo e assinatura de um especialista respeitado na indústria da
moda, o consumo de cigarros é legitimado como estilo de vida, relacionado à moda e à
obtenção de um corpo esbelto – o corpo da moda. Mais uma vez, neste anúncio, também
identificamos a atuação do dispositivo imunológico. O estilista, ao recomendar “se você quer
se manter magra e quem não quer nesses dias”, pressupõe que ter um corpo magro é o ideal,
que todos querem obter, fornecendo o Lucky Strike como fórmula para se manter magro, logo
fumar este cigarro representa uma reação imunológica ao corpo gordo, entendido como
alteridade e negatividade.
Na década de 1980 e início da década de 1990, particularmente o público e os
interesses do mercado em relação ao corpo começaram a se tornar mais e mais enredados uns
com os outros, e isso teve repercussões também ao nível de indivíduos e seus corpos. O
sociólogo britânico Mike Featherstone (1991 e 1992) e a filósofa americana Susan Bordo
(1993) estão entre os acadêmicos que localizaram na década de 1980 e início da década de 90
a presença de um discurso do corpo diretamente ao funcionamento do capitalismo. Em seus
respectivos trabalhos, exploraram o corpo no contexto da cultura do consumidor,
reconhecendo e discutindo os efeitos do capitalismo em relação à imagem corporal,
manutenção do corpo e a construção social de gênero do corpo.

15

Tradução livre de: “If you want to keep slender and who doesn´t these days, avoid sweeties and smoke Lucky
Strike”.
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Desse modo, nos anos 70, verificamos um anúncio da marca de cigarros Max, em que
há uma intensificação na associação entre o consumo de cigarros, a moda, a magreza corporal
e o feminismo em relação aos anúncios das décadas de 20 e 30, embora ainda se mantenha a
mesma lógica discursiva. Neste anúncio (figura 11), uma mulher, usando um vestido da moda,
está sentada numa pose confortável, com aspecto livre e feliz, e acima os dizeres: “Vista um
Max hoje”16, sugerindo que um cigarro possa ser vestido como uma peça de roupa, o que
revela a íntima relação entre o consumo de moda e de cigarros.
Figura 11: Anúncio cigarro da marca Max, 1977

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2XQQHWo. Acesso em 24 de fevereiro de 2019

O texto presente no mesmo anúncio, “Bela aparência, ótimo gosto também, longo e
magro, todo branco, Max 120s” 17, evidencia a afirmação do modelo ideal de mulher, cuja
aparência física deve revelar um corpo alto, magro e branco, em analogia à anatomia do
próprio cigarro. Assim, é conferido à forma cigarro, como apelo publicitário, o poder de
regulamentar e determinar o corpo ideal para as mulheres, assim como seu comportamento e
autonomia na sociedade. Dentro dessa estratégia publicitária, também fica subentendido
(implícito) na peça que o corpo oposto ao que a forma cigarro representa - gordo, baixo e
negro, é considerado como alteridade e deve ser “atacado” e “eliminado”.
No entanto, provavelmente é a marca de cigarros Virginia Slims a mais bem-sucedida
em associar consumo de cigarros, moda, corpo, beleza e feminismo. A marca se fixou no

16
17

Tradução livre de: “Wear a Max Today”.
Tradução livre de: “Great looking, great tasting too, Long lean, all white. Max 120s”.
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imaginário norte-americano através de uma série de anúncios, que começaram a ser
veiculados desde a década de 60 e perduraram por algumas décadas seguintes, celebrando os
direitos e a independência que as mulheres conquistaram com o slogan “Você percorreu um
longo caminho, querida”18.
Na maior parte desses anúncios, eram apresentadas duas imagens comparativas, uma
primeira, que mostrava algum aspecto de submissão da mulher em décadas anteriores, e uma
outra atual, em que uma modelo, devidamente maquiada e vestida com os melhores modelos
de roupas da época, posava numa atitude independente e livre, segurando um cigarro.

Figura 12: Anúncios cigarro Virginia Slims na revista Vogue; New York, 1976 e 1990.

Fonte: Disponível em https://bit.ly/2EUx8Ut. Acesso em 11 de março de 2019.

Na figura 12 trazemos dois anúncios do cigarro Virginia slims, produzidos em 1976
(peça à esquerda) e 1990 (peça à direita). Neles, são apresentadas duas mulheres em situações
distintas – em segundo plano, na peça à esquerda há um anúncio antigo, e na peça à direita
uma mulher fazendo atividade doméstica e, em primeiro plano aparece nas duas peças uma
mulher em pose sensual. No anúncio antigo de jornal visualizado em segundo plano na peça
publicitária à esquerda, uma pergunta é direcionada para aos homens casados: se sentem
vergonha quando suas mulheres fumam. Como solução ao problema, lhes é oferecida uma

18

Tradução livre de: “You’ve come a long way, babe”.
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máscara para ser colocada no rosto da esposa, aprisionando-a, o que lhe impede de fumar. Já
na peça à direita, é possível visualizar em segundo plano a imagem de uma mulher colocando
roupas para secar no varal, datada de 1960.
No primeiro plano dos dois anúncios surge a imagem de uma mulher contemporânea
empoderada, bela, maquiada e vestida com a tendência e estilo de moda mais atual então,
segurando um cigarro. O objetivo da marca de cigarros Virginia slims, ao mostrar a evolução
da mulher e de seu papel social, é associar isso ao consumo de cigarros, como uma prática de
consumo mediadora da autonomia, liberdade, beleza e identidade, evidenciadas nesta nova
mulher. Assim, na retórica publicitária da Virginia Slims ser uma mulher moderna, de sucesso
e independente, significa consumir moda e fumar cigarros. Por meio da publicidade, essa
mensagem vai sendo transferida para o meio social e, nesta perspectiva, o consumo se torna
um elemento imprescindível para formar a identidade do sujeito (GARCÌA- CANCLINI,
1996).
Figura 13: Anúncio cigarro Virginia Slims na Vogue; New York, 1984

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2F6BXv6. Acesso em 24 de fevereiro de 2019

Figura 14: Anúncio do New Virgina Slims, 1985
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Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2Ht2yEn. Acesso em 24 de fevereiro de 2019

Nos dois anúncios acima, veiculados em 1984 e 1985 (figuras 13 e 14),
respectivamente, é perceptível a ênfase na magreza, que é trabalhada novamente em analogia
à forma do cigarro em si, o qual agora vem numa versão ainda mais longa e fina, acentuando
o ideal corporal de beleza feminino (alto, magro e branco). Na peça publicitária do cigarro
Virginia Slims de 1984 (figura 13), podemos ver uma modelo, com cabelo e maquiagem que
correspondiam à moda da época, usando um vestido de alta-costura e ao lado os dizeres:
De acordo com a Teoria da Evolução, o homem evoluiu com dedos gordos e
grossos e as mulheres evoluíram com dedos finos. Portanto, de acordo com a
Teoria da Lógica, as mulheres deveriam fumar cigarro comprido e fino,
projetado especialmente para elas. E essa é a teoria da Magreza 19.

Mais uma vez, a forma do cigarro é comparada à forma da mulher, referindo-se ao
dedo (explicitamente) neste caso, e deixando implícito que a analogia se estende ao corpo
feminino, o qual também deve ser longo e magro. E essas características são entendidas como
parte da evolução feminina, o que reafirma esse corpo como um padrão, que simboliza a
mulher moderna e livre. E é o fato de ter essas características corporais específicas que a
diferencia do homem, o qual, segundo o anúncio, possui estrutura corporal larga e grossa.
Desse modo, legitima-se que a feminilidade e independência só é alcançada por mulheres que
tem o corpo magro, longo e fumam cigarros. Aqui, evolução é relacionado à magreza, um
sentido que já trouxemos no capítulo I, quando verificamos a construção do corpo gordo
como inferior, não civilizado e incapaz de lidar com a modernidade.

Tradução livre de: “According to the Theory of Evolution, man evolved with fat, stubby fingers and women
evolved with slim fingers. Therefore, according to the Theory of Logic, women should smoke the long, slim
19
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O anúncio também sugere que aquelas mulheres cujo corpo é gordo se assemelham ao
masculino, não sendo vistas como femininas. Portanto, para uma mulher, ter um corpo gordo
é como ter um corpo estranho, o que auxilia na construção do corpo gordo como alteridade e
negatividade, e justifica a necessidade de eliminá-lo por meio de uma reação imunológica.
Novamente, é interessante observar como esses sentidos que associam o corpo feminino
gordo à masculinidade (tal como o corpo das sufragistas) e o corpo magro à civilidade e
modernidade, representam uma continuidade dos significados acerca do peso corporal
difundidos no século anterior, sobre os quais debatemos no Capítulo 1.
No anúncio de 1985 (figura 14), a modelo, em conformidade com os padrões corporais
e da moda, diz “Olhem aqui todos vocês, cigarros gordos e baixos. Agora somos ainda mais
longos”20. Interpretamos essa frase como uma forma de a modelo humilhar todas as outras
marcas de cigarro (atacando-o como reação de defesa imunológica) e enaltecer o cigarro da
marca Virginia Slims. Fica evidente, pelos anúncios, que existem normas de gênero
claramente determinadas para o tamanho e altura corporal aceitável, e segundo Bordo (1993),
divergir dessa norma pode ter consequências terríveis, desde discriminação, assédio absoluto
e até violência.
Aqueles que possuem um corpo visto como indesejável ou inaceitável são culpados
por sua aparência física, indicando que não estão “escolhendo” se envolver em práticas que
são consideradas benéficas, ou estão escolhendo os métodos "errados" para o produzir o seu
corpo individual, tomado como um projeto de si. Dessa maneira, o corpo torna-se uma
questão de escolhas que são feitas nos ordenamentos do mercado.
Da mesma forma que o espartilho atuou como uma forma de moldar e disciplinar o
corpo, como já foi demonstrado, o cigarro passa a exercer outra forma de disciplinar para as
práticas de consumo. No entanto, enquanto o espartilho atuava em perspectiva ortopédica, de
normalização, corrigindo a postura e afinando a cintura da mulher que o vestia, o cigarro atua
no interior do próprio corpo da mulher, emagrecendo-a, e também atua no seu
comportamento, criando mulheres com atitude e posicionamento, que não aceitam mais serem
objetos masculinos, relegadas ao ambiente privado de suas casas e distanciadas da vida social.
Quando as técnicas de modificação corporal incidem diretamente sobre o corpo,
instigando sua remodelação, podemos falar numa lógica de otimização de si, de ser melhor

cigarrette, designed just forthem. And that´s the theory of Slimness”.
20
Tradução livre de: “Take that, all you short, fat cigarretes. Now we’re even longer!”.

122

que o outro, e é desse modo que os anúncios da Virginia Slims vão diferenciando as mulheres
dos homens, posicionando-as como melhores e mais completas que eles, portanto, aptas a
desempenharem as mesmas funções que estes, e de forma ainda melhor.
Desse modo, fumar, uma prática que tem efeitos ainda mais nocivos que o espartilho,
foi construída como extremamente positiva, levando a uma otimização do sujeito para
desfrutar de um estilo de vida da moda. Diante dessa perspectiva, o estilo de vida da mulher
gorda é entendido como negativo. Ela não estaria escolhendo se engajar nas práticas
“corretas”, que a levariam ao estilo de vida moderno, e consequentemente, ao emagrecimento
e a liberdade (como fumar e usar moda). Isso aponta para um paradoxo aparente de "escolher"
engajar-se em práticas que, em última instância, reforçam as normas do corpo, indo contra a
liberdade e igualdade de direitos que as mulheres conquistaram, principalmente por meio do
movimento feminista.
Enquanto o espartilho era uma técnica símbolo da sociedade disciplinar que, de acordo
com Han (2017), é uma sociedade determinada pela negatividade da proibição, o cigarro e a
moda já vão se inserindo numa lógica da sociedade de desempenho, cujo verbo modal é o
poder ilimitado, “no lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e
motivação” (HAN, 2017, p. 24). A prática de fumar e de usar moda se funde nos anúncios do
Virginia slims, expressando uma sociedade em que a mulher pode desempenhar, ser livre e
feliz, desde que se adeque às práticas de consumo corretas. Assim, podemos compreender
também a moda atuando como uma potência da vida e representando a vida em si.
A cultura neoliberal atribui dois sentidos conflitantes às normas de regulação,
manutenção e controle do corpo: como prazer e hedonismo, principalmente quando associado
ao consumo, e também um meio de regulação biopolítica e controle. Chamamos atenção para
essa dualidade no que diz respeito especialmente ao corpo feminino na cultura liberal
contemporânea.
Featherstone (1991 [1982], p. 170) diz que a cultura do consumidor convida
indivíduos a procurarem estratégias instrumentais para combater a “deterioração e
decadência” de seus corpos e combina com a noção de que o corpo é um “veículo para o
prazer e auto-expressão”. Dessa maneira, o corpo é retratado de modo contraditório: o
trabalho de manutenção deste, especialmente quando associado ao consumo, é visto como
fonte de prazer e hedonismo, mas, ao mesmo tempo, é também um meio de regulação
biopolítica e controle.
Este governo do eu promovido na cultura de consumo é um exemplo ilustrativo de
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governança neoliberal. O corpo torna-se entendido como algo alterável e parte de um
“projeto” pessoal. Entendendo o corpo como um projeto, Featherstone (1991, p. 171) sugere
que, na cultura do consumidor, a preocupação com a aparência tem como efeito a redução da
aceitabilidade de alguém como pessoa, bem como uma indicação de preguiça, baixa
autoestima e até falência moral " (1991, p. 186). É esse sentido negativo que o Virginia slims,
como um mecanismo imunológico, atribui ao corpo gordo em suas peças publicitárias.
A moda passa a influenciar a vida num nível mental e não apenas corporal
(psicopolítica), instigando todos a investirem em si (atuando como empreendedores de si)
para se tornarem melhores, mais bonitos e mais livres. Há uma associação entre magreza,
sucesso e feminismo. Por isso, as práticas de beleza e cuidados de si não podem ser vistas
mais somente como assujeitamento, pois envolvem um olhar sobre a feminilidade que
empodera a mulher contemporânea, trazendo-lhe bem-estar e liberdade, “elas realmente
ganham prazer e encarnam experiências de liberdade e capacitação através deles” (BORDO,
1993, p. 27-29).
Sugerimos que as convocações midiáticas para o sucesso feminino foram, em grande
parte, responsáveis por associar liberdade e empoderamento ao trabalho sobre o corpo.
Dominação e libertação como as duas faces de uma mesma moeda. Assim, a biopolítica do
consumo que promoveu o corpo magro também promoveu a beleza como um caminho para o
sucesso da mulher. A mulher que se mantém bela, e com o corpo desejado para o capitalismo
tende a ser mais bem-sucedida e dominar todas as esferas da vida em sociedade, já que em
uma economia neoliberal agora todas as esferas sociais são perpassadas por lógicas do
mercado.
Assim, por meio desses anúncios de cigarro, fica claro a moda como uma estratégia
biopolítica que atua sobre o corpo da população (feminina no caso dos exemplos das
campanhas) em dois momentos, primeiro para o corpo magro, na década de 1920, e depois,
nas décadas de 1980 e 1990, para o corpo jovem, magro, branco e alto. A imagem de mulher
da década de 1920 é muito semelhante à imagem de mulher das décadas de 1990 e 1980 e
também é semelhante à imagem da mulher dos dias de hoje, o que evidencia como a dimensão
da biopolítica (que atua junto ao corpo da população) está presente no desenvolvimento das
práticas de consumo.

2.3.

A MODA PLUS SIZE E O CORPO GORDO COMO DIFERENÇA
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Ao lado da imagem ideal de beleza feminina, que privilegia a magreza do corpo,
divulgada pela mídia e publicidade, especialmente entre os anos 20 e 30, como verificamos
nos anúncios de cigarros de marcas norte-americanas, é possível também localizar, mesmo
que de modo tímido, alguns movimentos em direção à inserção do corpo gordo no universo
do consumo, notadamente no que diz respeito à moda.
Identificamos na Vogue norte-americana, em 1918, um anúncio (Figura 15)
divulgando moda para mulheres maiores ou Stoutwear, o termo usado na época para o
mercado de moda feminino em numerações maiores, o que hoje conhecemos como plus size.
A marca que anuncia é a Lane Bryant, uma das primeiras grandes varejistas a atuar neste
segmento de mercado nos Estados Unidos e que até hoje são uma rede de lojas plus size.
O anúncio da figura 15, apresenta o seguinte título “Mulheres grandes” 21
acompanhado do texto: “Deixe-nos resolver seus problemas com roupas por meio de designs
de distinção inigualável. Temos modelos para todas as ocasiões, simples e elaboradas, que
garantem linhas graciosas e reduzem bastante o tamanho aparente” 22.
Figura 15: Revista Vogue, New York Vol. 51, Ed. 7, (1 de abril, 1918, p. 143)

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2NW59b7. Acesso em 11 de março de 2019.

21

Tradução livre de: “Stout Woman”.
Tradução livre de: “Let us solve your clothes problem with designs of unequalled distinctiveness. We have
models for every occasion, both simple and elaborate, that will insure you graceful lines and greatly reduce your
22
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Percebe-se, pelo texto do anúncio, uma ênfase na qualidade das roupas que, devido ao
bom caimento, criariam a impressão de reduzir as medidas corporais. Em outros termos, a
roupa favoreceria as consumidoras, que ganhariam uma aparência mais enxuta e alongada. A
marca de roupas grandes faz publicidade da qualidade de seus produtos, tendo como
referência o corpo magro. Desse modo, há uma inserção do corpo gordo no universo do
consumo, o que não parece que não acontecia na publicidade dos cigarros, que não incluíam a
mulher gorda no mundo do consumo.
A então nascente indústria Stoutwear concebe que um corpo possa ser gordo e até
celebrado como bonito, contanto que a gordura esteja escondida por baixo de roupas, com
modelagens e recortes que disfarcem e contenham os excessos de gordura, causando uma
impressão de afinar a silhueta. A indústria de numerações maiores ou Stoutwear, ao nosso
modo de ver, parece não ter surgido para incluir o corpo gordo na sociedade. Podemos
verificar a depreciação do corpo gordo na moda Stoutwear, desde que ela já trabalha com o
corpo magro como referência, prometendo peças de roupa capazes de afinar e alongar o
corpo, ou seja, enquadrar a mulher gorda na ordem corporal vigente e aceita.
A estratégia publicitária usada na moda Stoutwear para incluir as mulheres gordas
inicia um processo que verificamos até a contemporaneidade, no âmbito das marcas de moda
plus size, em que alteridade é transformada em diferença, como Han (2017) vislumbrou. No
entanto, primeiro precisamos saber qual é mesmo a distinção entre os termos alteridade e
diferença? Ao estudar, observamos que são múltiplas e díspares as abordagens e perspectivas
quanto aos termos. Alteridade, conforme ABBAGNANO (1998, p. 34 apud COLLING E
TEDESCHI, 2019, p. 39), vem “do latim alteritas, significa ser outro, colocar-se ou constituirse como outro. A alteridade é um conceito mais restrito do que diversidade e mais extenso do
que diferença”. Colling e Tedeschi (2019), refletem que na filosofia grega a concepção da
alteridade está ligada à exclusão do outro que não estava integrado à polis, sugerindo o outro
como um não amigo.
Os autores também apresentam a perspectiva antropológica conhecida como a ciência
da alteridade, que “reconhece a alteridade como um princípio constitutivo da subjetividade,
considerando a existência do sujeito como resultado histórico dos encontros originais do eu de
cada sujeito com os outros” (COLLING E TEDESCHI, 2019, p. 40). Sob essa perspectiva, o
outro é parte do eu.
apparent size”.
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Com base nos encontros entre as culturas o conhecimento
(antropológico) da cultura ocidental passa inevitavelmente pelo
conhecimento das outras culturas; e o exercício da alteridade leva ao
reconhecimento de que essa é apenas uma cultura possível entre tantas
outra. Para a antropologia o que caracteriza “unidade” do homem é
sua aptidão para inventar modos de vida e formas de organização
social muito diversos. O que seres humanos têm em comum é a
capacidade para se diferenciar uns dos outros, para elaborar costumes,
línguas, modos de conhecimento, instituições, jogos muito diversos.
Nessa direção, a alteridade enquanto uma abordagem antropológica é
o fenômeno que promove o reconhecimento, o conhecimento e a
compreensão de humanidade plural. A abordagem antropológica
provoca a revolução do “olhar”, implicando num descentramento
radical, ruptura com a ideia de há um “centro do mundo” (COLLING
E TEDESCHI, 2019, p. 40).
Já a diferença é apresentada por Colling e Tedeschi (2019) nos estudos do gênero,
pelas oposições binárias de igualdade e diferença, mostrando que os termos não são
excludentes entre si e sim interdependentes, desde que a igualdade não sugere eliminação da
diferença, e a diferença não exclui a igualdade. Em “Identidade e Diferença – a perspectiva
dos estudos culturais”, Tomaz Tadeu (2000) afirma que identidade e diferença são
dependentes e estão em estreita relação, afinal um só se identifica e sabe quem é em relação
ao outro. Saber que a alteridade é um conceito mais extenso do que diferença nos ajudará a
compreender as estratégias usadas pelas marcas que produzem numeração grande para
abordar o corpo feminino gordo.
Assim, voltando às marcas de moda stoutwear, nestas a alteridade e estranheza que o
corpo gordo gerava é minimizada, de modo que este corpo pode conviver em sociedade ao
lado do magro, desde que seus excessos estejam devidamente contidos em vestimentas
apropriadas para tanto. Nos aproximamos do modelo imunológico proposto por Han (2017).
Neste, não mais existe distinção entre o mesmo e o outro; mas entre friendly (amigável) e
dangerous (perigoso). Ou seja, “só se repele a intromissão estranha se ela se portar
destrutivamente no sistema. Nessa perspectiva, enquanto o estranho não chama a atenção, não
é tocado pela defesa imunológica” (HAN, 2017, p.10).
Suavizando a silhueta e contendo os excessos, a mulher gorda já não chama mais tanta
atenção, de modo que não precisa ser objeto de ataque: neste contexto, seu corpo não causa
uma reação imunológica. Mas, o que seria uma reação imunológica na moda, tomando como
modelo o paradigma biológico? A reação imunológica da biologia consiste em reconhecer um
antígeno estranho (vírus, bactéria, etc.) potencialmente nocivo, ativar e mobilizar forças para
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se defender contra o antígeno, atacar o antígeno e controlar e finalizar o ataque.
Reação semelhante é identificada no universo da moda e da beleza, diante do corpo
gordo. As dietas e atividades físicas, reforçadas pelas campanhas publicitárias, revistas
femininas, medicina, dentre outros, constituem um circuito de forças que reiteram o discurso
do “risco” da obesidade e a necessidade de emagrecer. Assim, esses agentes mobilizam forças
para se defenderem do inimigo “gordura”, o que consiste em atacar, em todas as frentes
possíveis, os fatores que causam a obesidade. O sistema da moda fica encarregado de circular
discursos e imagens publicitárias de modelos extremamente magras, usando poucas roupas,
reforçando a mensagem de que a magreza, até com ossos aparentes, é desejável, saudável e
significa beleza. É um modo de ataque imunológico a partir da subjetividade dos indivíduos,
que farão de tudo para se encaixar na imagem da moda.
No entanto, ao vestir a moda Stoutwear e criar uma aparência mais esbelta, a mulher
gorda consegue suavizar a alteridade e a estranheza causadas pelo seu corpo, assim, sua
gordura é enquadrada e transformada em diferença. “Falta à diferença, de certo modo, o
aguilhão da estranheza, que provocaria uma violenta reação imunológica. Também a
estranheza se neutraliza numa fórmula de consumo” (HAN, 2017, p.11).
Trata-se de uma diferença governável, gerenciada pela moda, que atua como
dispositivo disciplinar. Assim, a negatividade é, aos poucos, senão apagada, suavizada no
corpo gordo. Ao longo do tempo, a indústria stoutwear desaparece, o que possibilita a criação
do mercado de moda plus size, que ganha evidência no mundo todo, especialmente a partir
dos anos 2000. A moda plus size de hoje, embora seja uma estratégia de inclusão do corpo
gordo no consumo, ainda traz preconceitos em relação a este corpo, só que agora de um modo
velado e sofisticado, de acordo com o estágio atual do biopoder, desenvolvendo diversas
estratégias de comunicação para inserir o gordo no universo do consumo, não sem antes
enquadrá-lo e suavizar sua silhueta de alguma maneira.
Em 1997, Nancy LeWinter e Julie Lewit-Nirenberg, duas amigas que haviam
trabalhado em algumas das maiores revistas de moda dos EUA, lançaram uma das primeiras
revistas femininas no mercado norte-americano para público plus size, a Mode, veiculada até
2001 (LUBITZ, 2017). Com uma abordagem bastante semelhante à da Vogue, a Mode foi um
marco no mercado plus size, pela linguagem contemporânea e um discurso de inclusão da
diversidade muito atual, tratando o diferente como igual. Assim, a mulher gorda, que tinha
sido praticamente esquecida no mundo da moda, ali ganhava lugar de destaque, por meio de
um segmento editorial voltado ao consumo.
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Observamos que a Mode, ao ser dirigida para mulheres gordas, usa como estratégia de
produção a mesma lógica de consumo desenfreada que era usada para o corpo magro: as
mulheres gordas ganham visibilidade, são empoderadas, e inseridas no mercado de consumo,
passando a participar de práticas de beleza, moda e feminilidade. Às mulheres gordas é
permitida a chance de desfrutar do estilo de vida da mulher moderna e feminista (tal como nas
emblemáticas campanhas do cigarro Virgínia Slims, que apresentamos no subtítulo 1.2.2 deste
capítulo), desde que adotem práticas de consumo consideradas empoderadoras, como é o caso
da moda.
O corpo gordo não se torna padrão de beleza, atacando o magro para se defender e
triunfar, tal como a perspectiva imunológica de ataque e defesa propõe, nem tampouco há
uma democratização da beleza a ponto de se considerar ambos os corpos – gordo e magro,
como padrões. Deste modo, a inserção do corpo gordo se dá no âmbito da moda e do
consumo, ou seja, ao passo que o corpo produz ele é aceito. Passar a participar do mercado de
consumo, entretanto, não significa inserção semelhante no tecido social.
Isso evidencia uma sociedade de desempenho, tal como Han (2017) observa, em que
as mulheres gordas ganham liberdade ao se tornarem consumidoras, sujeitos de desempenho e
produção. Um infindável mercado de consumo agora abre suas portas para estes sujeitos. Pela
lógica da performance, a mulher gorda é convidada a participar do estilo de vida magro: deve
manter, por exemplo, uma rotina de exercícios, desfrutar do direito de ser sexy e comprar
lingeries fabricadas para ela, cuidar de si e participar de rituais de beleza, dentre outros.
Liberadas da negatividade que lhes foi conferida na sociedade disciplinar, em que não
possuíam direitos e visibilidade alguma, as mulheres de corpos gordos buscam representar
positividade e ganham espaço e visibilidade, desde que participem e que respondam às
infindáveis convocações da moda (sejam atuantes/participantes nas práticas de consumo
propostas pela moda), e assumam a identidade de consumidoras.
Verificamos como o sistema do consumo opera de modo igual para todos, desse modo,
ao passo que corpo gordo é descoberto como consumidor, lhe é ofertado um estilo de vida
semelhante ao que é vinha sendo oferecido há tempos para o corpo magro. Tal semelhança se
dá porque o corpo gordo foi descoberto pelo capitalismo e inseri-lo nas lógicas do consumo
faz parte do modo de operar do capitalismo, que promove formas de viver e de vida por meio
de ordenamentos e práticas de consumo, ou seja, biopolíticas.
No entanto, verifica-se aí um paradoxo, que mais uma vez evidencia o quanto as
noções de libertação e dominação caminham juntas no mundo contemporâneo,
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especificamente na sociedade capitalista. A inserção no mercado, embora funcione como uma
libertação, também funciona como uma disciplina, pois as mulheres gordas devem adotar
práticas de consumidoras, que seguem as tendências de moda e de práticas de consumo. O
mercado parece constituir-se num outro modo de disciplinar, para além do tradicional, que
parte da instância pública (governo), pela via da saúde e da produção. Já o mercado disciplina
por meio das práticas de consumo e da adesão do sujeito à condição de consumidor.
Há uma linha tênue entre o dever e o poder na era da performance. Enquanto as
mulheres são motivadas a fazer o que querem e a se sentirem livres, seu desejo é moldado
pela sociedade de consumo, que o direciona para as suas mercadorias. De acordo com Han
(2017), o poder não cancela o dever. Assim, o sujeito de desempenho está livre do domínio do
outro, “não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo” (HAN, 2017, p.
29).
Figura 16: Anúncios da marca Champion na revista Mode

Fonte: Revista Mode, março de 1998.

No anúncio acima (figura 16), veiculado na moda em 1988, a marca de roupas para
academia Champion, direcionada para mulheres de corpo gordo, adota um discurso de
motivação, incitando as mulheres gordas a praticarem atividades físicas. Chamadas de
mulheres “reais” no texto do anúncio, e elevadas à condição de “heroínas”, as mulheres
presentes na fotografia aparentemente não chegam a ser obesas mórbidas de acordo com a
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definição médica, tampouco são magras como convencionalmente as publicações de moda
apresentam. No entanto, é a postura sorridente delas ao correrem na areia que revela o real
propósito da moda plus size: a produção de sujeitos de performance, por meio de práticas de
consumo.
Em “Da leveza: rumo a uma civilização sem peso”, Lipovetsky (2016) postula, por um
caminho mais metafórico, que a sociedade de consumo contemporânea “se encontra
reorganizada pelo princípio da leveza, uma vez que o capitalismo de consumo funciona
estruturalmente na sedução, na frivolidade, na renovação perpétua dos modelos”
(LIPOVETSKY, 2016, p. 34). É principalmente sobre o corpo que os imperativos da leveza se
aplicam com mais intensidade e a busca por um corpo magro, leve, firme se torna um ideal
compartilhado de consumo em nossa era.
Desse modo, a moda plus size ainda trabalha na mesma perspectiva de alteração
corporal que a indústria Stoutwear propunha, tendo desenvolvido várias estratégias para
tornar o corpo gordo mais leve, embora tenho um discurso bem diferente. Na moda stoutwear
era evidente o discurso de que as roupas remodelariam e afinariam o corpo da mulher,
enquanto na moda plus size a mulher gorda é empoderada e embora as estratégias para reduzir
seu peso existam, elas são mais sutis e não estão explícitas no discurso das marcas.
Pelo contrário, as marcas plus size promovem um discurso de inclusão e aceitação do
peso corporal, entretanto, usam estratégias de exclusão, por exemplo, a escolha de modelos
que não aparentam ter peso corporal elevado nas campanhas publicitárias. Podemos verificar
isso por meio de imagens publicitárias de marcas de moda plus size brasileiras (Figura 17),
em que as modelos têm gordura corporal questionável, ou seja, não são reconhecidas como
gordas.
Figura 17: Peças das marcas: Madama, Cativa e Palank

Fonte: Disponível em blog. http://juromano.com. Acesso em 11 de março de 2019.

São três anúncios de marcas de moda plus size, Madama, Cativa e Palank. Cada
modelo apresenta um estilo de se vestir/de vida distinto, no entanto não é possível identificar
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em nenhuma das modelos aquilo que se denomina ou que se considera um corpo com
obesidade, ou seja, com acúmulo excessivo de gordura corporal, que é medido pela OMS por
meio do cálculo IMC (peso do paciente pela sua altura elevada ao quadrado), uma medida
padrão que define como pessoas obesas aquelas com IMC acima de 30.
Embora não tenhamos acesso ao IMC das modelos, para determinar se são ou não
obesas de acordo com a classificação médica, o que podemos identificar pelas fotografias é
que elas são altas, caucasianas, têm traços finos, cabelos longos e lisos, seguindo o padrão de
beleza vigente, com uma única diferença: não são magras como as modelos da moda
convencional, mas também não são gordas. Ou melhor, são gordas leves: aparentemente usam
numeração média, um pouco abaixo do 46, o menor tamanho da moda plus size.
A padronização do corpo pela menor medida é um procedimento de disciplinarização,
posto que se apresenta para os corpos gordos como uma referência. Isso revela a
ressignificação do corpo gordo como diferente e não mais como alteridade, conforme falamos
anteriormente, visto que não se trata de um corpo gordo com obesidade mórbita e sim um
corpo gordo leve, que se assemelha ao magro. Prado (2013) afirma que “a aporia dessa
sociedade está justamente em exigir que todos sejam diferentes, desde que essa diferença não
implique uma discussão que conduza à revolução, à mudança do sistema” (p. 26). A moda
plus size celebra uma diferença que é embalada para o mercado. No entanto, as estratégias de
marketing da moda plus size não parecem ter por objetivo uma revolução ou mudança no
padrão corporal ideal, do magro para o gordo, e sim tão somente a inserção da mulher gorda
no universo do consumo.
A inclusão da diversidade no sistema da moda e a produção discursiva que envolve tal
acontecimento no contexto midiático, confere visibilidade ao outro como se fosse um igual,
ou seja, a alteridade é enquadrada pela perspectiva de corpo hegemônica, que produz o
“diferente”, ou melhor, “o sujeito plus size”. Conforme Aidar sublinha:
Seja diferente, mas de um modo elegante, passe no centro de compras (o
“shópin”), troque de sapato, use algo mais confortável, pense zen, largue
essa arrogância, mantenha uma diferença sustentável. Ser diferente significa
pertencer a um grupo de “diferentes idênticos”, sendo homólogo a todos no
grupo e diferente dos outros de outros grupos, o que facilita a organização do
sistema de atendimento de desejos e necessidades, que deve ser editado pelas
empresas e pelo governo e convocado pelos enunciadores múltiplos. O
paradoxo, portanto, é: “No que se refere a essa obrigação de diferir, ninguém
pode ousar discordar ou diferir” (PRADO, 2013, p. 26).

Outra estratégia para suavizar o corpo gordo feminino pode ser verificada nas peças
publicitárias apresentadas a seguir, que além de o visibilizarem, também promovem o
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deslocamento de sentidos e significados atribuídos a ele. Na figura 18, a peça ao lado
esquerdo, da marca norte-americana Lane Bryant, apresenta uma modelo plus size e o slogan
IAMSIZESEXY (Sou tamanho sexy, tradução nossa). Já na peça da Duloren, ao lado direito,
com o slogan “Pra Duloren, GG quer dizer Gordinha Gostosa”, uma modelo gorda vestindo
lingerie encontra-se num campo de futebol, numa alusão à modelo/cheerleader magra e loira.
O corpo gordo ocupa o mesmo lugar do corpo magro, num processo de substituição – uma
imagem de corpo gordo no lugar da imagem de corpo magro.
Figura 18: Peças publicitárias das marcas Lane Bryant e Duloren

Fonte: Disponíveis em https://bit.ly/2UrxhVQ e https://bit.ly/1pUjUsw. Acessos em 11 de março de 2019.

É importante chamarmos atenção aqui para a modelo presente na imagem do anúncio
da Duloren, que parece não configurar o corpo gordo com padrão leve, como foi apresentado
em outras peças publicitárias. Neste caso, a imagem realmente apresenta obesidade/corpo
gordo, o que pode ser explicado pelo posicionamento de marketing da Duloren, que se
apresenta uma marca transgressora, que quebra padrões. Isso reitera a ideia de que apresentar
um corpo gordo real seja um ato de coragem/transgressor, evidenciando a preferência pelo
corpo gordo leve.
Desse modo, a moda plus size parece, à primeira vista, diluir o estigma relacionado ao
corpo gordo, já que o mercado decide produzir numerações grandes, entretanto sem conferir
visibilidade aos consumidores reais para os quais ela se destina. Destacamos que esta é mais
uma estratégia de produção de sentido que evidencia o modo como o mercado plus size opera
em relação ao corpo gordo, atuando como biopolítica.
Vislumbramos, no âmbito do discurso, um movimento de inclusão do corpo gordo no
sistema de representação publicitário, que é reforçado pela sensualidade, aspecto inconcebível
para esse corpo no sistema da moda tradicional. Permitir que o corpo gordo seja sexy traz
leveza a este e reafirma a lógica performática, em que o gordo só é inserido desde que
participe de um estilo de vida magro em algum aspecto, como neste caso por meio da
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sensualidade. Conforme abordamos no capítulo 1, os sentidos de sexualidade e sensualidade
são atribuídos aos corpos gordos há muito tempo, mas tratava-se de uma sensualidade
marginal e periférica, não a sensualidade fashion dominante, como se observa nessa peça.
Deste modo, embora os sentidos se alterem, a lógica da eleição de um corpo padrão se
mantém neste novo segmento de moda, de modo que a exclusão também se mantém. Ao
afirmar que o número grande é o sexy, as peças publicitárias estão, implicitamente (não-dito),
excluindo os outros tamanhos de corpos de serem considerados sexys, e sobretudo, estão
fomentando novos padrões de competição entre as mulheres de corpos semelhantes. São as
estratégias de inclusão e exclusão que predominam no discurso publicitário.
Como nos fala Nikolas Rose “novos modos de subjetivação produzem novos modos
de exclusão e novas práticas para reformar as pessoas que são assim excluídas” (ROSE, 2001,
p. 197), logo a produção de subjetividades plus size está associada à exclusão de outros
sujeitos. “As práticas estéticas do consumo se fundem as normas biopolíticas para produzir
um sujeito” (MAYES, 2015, p. 95). Incitar o corpo gordo a competir com o gordo e o corpo
magro concorrer com o magro, assim como incitar o corpo gordo a competir com o magro,
são modos de manter a grande lógica da competição que está presente em todo segmento de
mercado, em que há exclusão daquele que não alcançar a performance adequada.
Em novembro de 2016, a modelo plus size norte-americana Ashley Graham, uma das
mais famosas do mundo, foi capa da Vogue Britânica (figura 19). Nesta mesma edição, foi
lançado um editorial em real edition, com fotos de mulheres reais e não modelos. Ainda em
2016, a empresa Mattel fabricou uma Barbie – boneca cuja principal característica é o corpo
esbelto – com medidas grandes, em homenagem à modelo Ashley Graham. Ao ver a boneca,
ela declarou que, se houvesse uma Barbie com medidas grandes quando era criança,
certamente teria acreditado que ter tamanho grande era normal. Comentou também que agora
as crianças podem crescer sem se considerarem anormais, pois há representações de corpo
grande e/ou obeso, o que considera muito empoderador e encorajador para essa nova geração.
Reconhecemos que a fabricação de uma Barbie plus size realmente é um marco na luta
contra o padrão de corpo magro, que se impõe como ordenamento biopolítico desde a
infância, no entanto ainda não se trata de uma boneca com medidas tão volumosas a ponto de
parecer obesa, mas de uma boneca com curvas mais expressivas que a Barbie tradicional.
Figura 19: Revista Vogue (à esquerda) e Barbie Plus size (à direita)
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Fonte à esquerda: Disponível em: http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/11/ashley-grahamestrela-sua-primeira-capa-da-vogue.html.
Fonte à direita: Disponível em: http://revistadonna.clicrbs.com.br/gente/modelo-plus-size-ashley-grahamganha-uma-versao-da-barbie-inspirada-nela/. Acessos em 24 de fevereiro de 2019

Novamente identificamos a aplicação da estratégia do corpo gordo com medidas
reduzidas. Desse modo, a moda plus size se comporta de acordo com a lógica de mercado,
adotando as estratégias de outros segmentos da moda. A padronização do corpo pela menor
medida é procedimento que se verifica no sistema da moda convencional e que se mantém no
segmento de moda para tamanho grande. Trata-se de um procedimento de disciplinarização,
posto que se apresenta para os corpos grandes ou obesos como um padrão, imposto não
somente pelas imagens midiáticas, mas também pela experiência de exclusão, quando as
medidas da roupa não correspondem ao tamanho do corpo da mulher-consumidora.
Como vimos no início do capítulo, o vanity sizing também é adotado no mercado plus
size, e como não há unificação entre as medidas das marcas, é comum a dificuldade de um
indivíduo encontrar a sua numeração também no mercado plus size. Além disso, muitas
marcas convencionais comercializam numerações maiores, mas com proporções reduzidas.
Assim, o cliente que veste 50, por exemplo, chega na loja, e ao provar uma calça deste
número constata que não cabe nele, pois naquela marca o número 50 vestiria uma pessoa 46,
o que torna a experiência frustrante.
Em maio de 2015, a revista Elle Brasileira trouxe em sua capa uma modelo fora do
padrão de beleza hegemônico, a blogueira plus size Juliana Romano (Figura 20). Sem
Photoshop, o corpo da blogueira/modelo mostra celulite e gordurinhas: a edição
(comemorativa do aniversário da revista), conforme consta no seu site, celebrava as leitoras
do modo como elas são. É importante ressaltar que ela foi capa da versão digital da revista, e
não da versão impressa, que vai para as bancas. Trata-se de mais uma estratégia do mercado
de marginalização do corpo gordo. Já que mesmo quando uma revista de grande circulação
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decide veicular uma imagem do corpo gordo real, sem photoshop, como protagonista, na capa
da revista, ela não o faz em todas as revistas daquela edição, relegando o corpo gordo ao
espaço secundário de circulação da revista, o virtual.
Figura 20: Capa da Revista Elle, Brasil, Maio de 2015

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/1DYuSBo. Acesso em 11 de março de 2019.

Retomando as reflexões de Lipovetsky (2016) sobre o ideal da leveza que se
estabelece na sociedade de consumo contemporânea, observamos que a construção do ideal da
leveza é usada como lógica para ressignificação do corpo gordo como um estilo de vida
mercadológico, assim a mulher de corpo gordo é reconstruída dentro desta perspectiva, e
embora seja dada visibilidade a um corpo pesado, a este é concedido um estilo de vida leve. A
imagem de gordura permitida em nossos tempos se distancia, na maior parte dos casos, de um
corpo gordo de fato. Trata-se, pois, de um excesso leve, que estetiza e normaliza o corpo
gordo pelos princípios da leveza, o que podemos entender como um ordenamento biopolítico
e, talvez, possamos pensar numa biopolítica da leveza para os corpos na sociedade
contemporânea.
A partir dos exemplos de anúncios publicitários brasileiros e norte-americanos trazidos
para a análise, salvaguardadas as diferenças culturais na abordagem midiática do corpo gordo,
identificamos semelhanças quanto à utilização de estratégias biopolíticas, olhando pela
perspectiva do desenvolvimento das culturas do consumo. No entanto, é preciso ressaltar que
a distância temporal entre as peças americanas e brasileiras se dá porque enquanto nos
Estados Unidos, país que desenvolve há muito tempo ativismos e movimentos de
engajamento social, as lojas de moda plus size existem há mais de um século, no Brasil só
assistimos esse mercado emergir nos anos 2000, notadamente nos anos 2010.
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A diferença temporal de desenvolvimento entre os dois países é um aspecto importante
para apontar as estratégias do mercado de moda plus size. Enquanto nos EUA este mercado é
secular, e está num estágio de desenvolvimento há mais tempo, no Brasil é recente, tendo
como referência o mercado plus size americano. A partir disso, o desenvolvimento das
culturas do consumo se dá em diálogo com aspectos políticos, socioculturais e econômicos de
cada sociedade, mas o modo de operar das culturas de consumo se mantém, já o mercado
tende a seguir modelo do mercado e neste aspecto tem muitos elementos iguais, não
importando a sociedade.
E esse modo de operar as culturas do consumo se dá por meio de estratégias de
biopolíticas, que são muito semelhantes nos EUA e no Brasil. As estratégias biopolíticas
engendradas nos ordenamentos do consumo se manifestam em vários níveis: na estetização do
corpo, quando as imagens de corpo – neste caso, o gordo – espraiam-se pela cena midiática;
nas práticas cotidianas, quando as convocações do consumo apresentam estilos de vida e
mapas cognitivos para a saúde, a beleza e a felicidade; nas estratégias biopolíticas, quando o
corpo belo e saudável – o que independente de ser magro ou gordo – é apresentado como a
única possibilidade de vida.
Neste contexto, o consumo é um ordenador da vida da população, na medida em que
atua na produção de subjetividades e do cuidado de si. A moda plus size exemplifica esta
atuação no detalhe da vida, na medida corporal, nas linhas do corpo e na experiência cotidiana
de vestir-se. O fortalecimento do mercado de moda plus size no mundo todo evidencia a
intensificação e sofisticação do investimento do biopoder que amplia sua abrangência sobre a
população, expandindo suas fronteiras para abrigar segmentos populacionais que passavam ao
largo de sua ação ou sofisticando suas estratégias de ação sobre a população.
No próximo capítulo vamos conhecer um pouco mais da história da moda plus size
nesses dois países, explicando como surgiu e apresentando um panorama do estágio atual de
desenvolvimento do mercado de moda plus size em cada país – Brasil e EUA.
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A utopia é um lugar fora de todos os outros lugares, mas um lugar onde
eu teria um corpo sem corpo, um corpo que seria belo, límpido,
transparente, luminoso, veloz, colossal na sua potência, infinito na sua
duração, solto, invisível, protegido, sempre transfigurado; pode bem ser
que a utopia primeira, a mais inextirpável no coração dos homens,
consista precisamente na utopia de um corpo incorporal.
Michel Foucault

3.1. MODA PLUS SIZE, BIOPOLÍTICA E CONSUMO
No capítulo anterior analisamos as estratégias biopolíticas engendradas nos
ordenamentos do consumo de moda, no Brasil e EUA, para apresentarmos a moda plus size.
Refletimos sobre a moda plus size como uma estratégia biopolítica, considerando como o
corpo gordo encontra-se visibilizado na mídia, observando os sentidos a ele atribuídos na
produção publicitária dos dois países, ao longo do século XX até os dias de hoje. Nossa
análise percorreu o movimento dos sentidos, o que se mantém, se desloca, se transforma e
também o que está silenciado: nesta perspectiva, as dinâmicas discursivas envolvidas na
produção de sentidos nos moveram para a escolha dos exemplos apresentados. A partir deles,
foi possível observar os engendramentos dos sentidos do consumo no corpo/vida.
Propomos aprofundar esse debate aqui, mostrando o caminho percorrido pelo mercado
de moda plus size no Brasil e EUA, analisando as estratégias empregadas — da produção ao
consumo. Tomamos biopolítica como conceito de base e atualizamos com as reflexões de
Rabinow e Rose (2006), Aidar Prado (2013), Han (2017) e Peter Pál Pelbart (2011) sobre os
agenciamentos biopolíticos promovidos na esfera do consumo na contemporaneidade.
Verificaremos as várias instâncias de investimento sobre o corpo na moda plus size.
Para abordar as estratégias biopolíticas associadas ao consumo de moda plus size na
contemporaneidade, faz-se necessário analisar o que significa biopolítica hoje – o que, para
Foucault, residia no social foi, contemporaneamente, deslocado ou alocado no individual, pois
encontramo-nos sob a mentalidade neoliberal, que promove a livre iniciativa do indivíduo no
mercado, nas escolhas e na vida, atuando como empreendedor de si.
Rabinow e Rose, no artigo “O conceito de Biopoder hoje” (2006), enfatizam a
importância de analisarmos o que significa a biopolítica hoje, num cenário de biotecnologias,
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e de atentarmos “às peculiaridades, às pequenas diferenças, aos momentos nos quais
mudanças na verdade, na autoridade, na espacialidade ou na ética fazem diferença hoje se
comparadas a ontem” (2006, p. 39).
Os autores argumentam que seria “equivocado simplesmente projetar as análises
foucaultianas como um guia futuro para o nosso contexto presente e suas possibilidades”
(2008, p. 38), posto que a sociedade contemporânea abriga significativas transformações,
operadas ao longo da segunda metade do século XX, que a distinguem daquela sociedade a
partir da qual o filósofo teria formulado seu conceito de biopolítica:
Foucault estudou a emergência de formas de poder no século XVIII, sua
transformação no século XIX, e em alguma – limitada – medida um exame
das formas que tomaram forma no fim do século XIX. As racionalidades,
estratégias e tecnologias do biopoder mudaram ao longo do século XX,
assim como a administração da saúde e da vida coletiva tornou-se um
objetivo chave de Estados governamentalizados, e novas configurações da
verdade, do poder e da subjetividade surgiram para dar suporte às
racionalidades do bem-estar e da segurança, assim como aquelas de saúde e
higiene (RABINOW E ROSE, 2006, p. 38).

Assim, “de um lado, as ênfases e relações sobre os modos de pensar e agir ao nível dos
grupos populacionais e coletividades, variavelmente definidos; e, do outro lado, a
individualização de estratégias biopolíticas” (2006, p. 38). Conforme pondera Hoff (2016,
p.33-34), “ambos os estudiosos analisam a contemporânea produção de verdade sobre a vida,
a saúde e a genética, evidenciando que há uma mudança básica nos polos micro e macro do
biopoder na sociedade contemporânea”. É no polo micro que desenvolvemos nossa análise.
No polo macro (estatal), identificamos ordenamentos biopolíticos relacionados ao
corpo em forma de leis e projetos governamentais que interferem no mercado de moda. Por
exemplo, o desenvolvimento de leis que proibem modelos com IMC (Índice de Massa
Corporal) abaixo de 18,5: número de risco, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Itália, Israel e Espanha já aprovaram essa lei, e existe um projeto semelhante no Brasil, que
está em tramitação no Congresso Nacional (ROSA, 2015). O projeto de lei 131/2012 é de
autoria do deputado Enio Bacci (PDT/RS), e além de regular o IMC, pretende que todas as
agências de modelo sejam obrigadas a dispor de médicos para avaliação regular da saúde
física e mental de todas as contratadas.
A lei brasileira mencionada revela atuação no âmbito do governo por meio de políticas
públicas que visam investir na produção de corpos produtivos e também intervenção do
governo nas estéticas corporais e no mercado de modelos. Essa ação se apresenta como uma
estratégia biopolítica relacionada ao corpo magro, pois o poder estatal é acionado para gerir as
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populações, com o objetivo de cuidar da saúde e reduzir gastos públicos em médicos,
tratamentos e internações hospitalares, decorrentes de doenças relacionadas às convocações
para o corpo magro, tais como a anorexia e bulimia, presentes na contemporaneidade ao lado
da obesidade mórbita.
Outro exemplo de ordenamento biopolítico que destacamos é a Norma Feminina de
Vestibilidade Nacional, que entrou em consulta pública em janeiro/2016, contemplando os
tamanhos GG, EG, XG e XGG. A referida norma foi elaborada por uma comissão de estudos
do Comitê Brasileiro de Têxteis e do Vestuário (ABNT/CB-17), formado pela Abit
(Associação Brasileira da Indústria Têxtil), ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), SENAI CETIQT/RJ, SENAI Têxtil Vestuário/SP, por outras entidades do setor,
por blogs/sites que discutem a moda plus size, confecções, varejo de vestuário e empresas
ligadas à Modelagem, dentre outros. A elaboração dessa norma revela uma atuação do
mercado de natureza biopolítica, na medida em que institucionaliza a padronização do corpo
obeso na indústria da moda. Trata-se de uma ampliação do mercado de consumo, a partir da
reorganização das medidas corporais, de modo a abarcar corpos fora do padrão dominante ou
hegemônico.
A moda plus size exemplifica as estratégias de biopoder abrigadas nas práticas de
mercado, pois à medida em que a mídia passa a valorizar estéticas corporais distintas como o
corpo gordo, este é inserido na esfera do consumo, e é também controlado, organizado e
tipificado por normas semelhantes àquelas que ordenam o mercado de moda tradicional. Na
biopolítica, há um poder institucionalizado que interfere nos caminhos da sociedade, de modo
que os projetos governamentais se impõem em processualidades racionalizadoras. Nesta
perspectiva, o consumo é ordenador de públicos consumidores, embora o engendramento de
suas práticas se dê na instância individual, atuando no nível micro.
Abordar consumo, na sua dimensão material e simbólica, significa refletir sobre as
dimensões mais amplas da sociedade atreladas às experiências mais corriqueiras de nossa vida
cotidiana – ao corpo e à beleza, por exemplo. Nesta perspectiva, o consumo se caracteriza
como lócus de questionamentos sobre a constituição do sujeito e a produção de
subjetividades, possibilitando indagar, desde o investimento no corpo e as práticas de cuidado
de si no capitalismo tardio, como uma manifestação de biopolítica aos moldes da sociedade
contemporânea.
O surgimento e intensificação das lojas plus size em âmbito global nos permite
observar o fenômeno do consumo na dimensão sociocultural, como um processo complexo
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que envolve redes de afeto, vínculos sociais, transformações das práticas econômicas e
políticas. Desse modo, propomos um passeio pelo mercado de moda plus size, observando seu
desenvolvimento e intensificação ao longo do tempo, em território brasileiro e norteamericano. Vamos desvendar uma história que foi esquecida e relegada nos estudos da moda
e da produção publicitária. A história da moda feita para um corpo rebelde, que não se
enquadra nos padrões vigentes. A história da moda para mulheres que não seguem “o corpo
da moda”.
Em perspectiva comparativa, buscaremos identificar semelhanças e diferenças quanto
à constituição do mercado nos dois países, e, especialmente, quanto ao processo de
manutenção e/ou deslocamento de sentidos e significados em torno do corpo gordo (conforme
verificamos no capítulo 1) para o mercado de moda plus size— da produção ao consumo.
Vamos examinar que processos de subjetivação estão operando na dinâmica do mercado plus
size e como apontam para a formação de um novo estilo de vida e uma nova identidade
feminina – a mulher plus size.

3.2. FAT FASHION: DA INDÚSTRIA STOUTWEAR À MODA PLUS SIZE NOS EUA.
Nas primeiras décadas do século XX, o corpo feminino gordo foi profundamente
estigmatizado, como já vimos ao longo do Capítulo 1. De acordo com Peters (2018), entre
1915 a 1930, emergiu na América uma indústria de moda conhecida como Stoutwear, que
passou a oferecer para as mulheres roupas de tamanhos maiores. No entanto, conforme já foi
dito no final do capítulo 2, que aborda o início da moda plus size, a indústria Stoutwear nos
EUA incorporava o estigma em relação ao corpo gordo existente na sociedade. Desse modo,
ela construiu discursivamente o corpo stout como inadequado, vendendo a ideia de que
poderia “corrigir” ou “suavizar” o corpo da uma mulher gorda.
O corpo da indústria stoutwear era o corpo feminino gordo, sujeito a vários regimes
discursivos de controle, vigilância e contenção - tanto no vestir como no discurso da mídia de
moda. Conforme debatemos no Capítulo 1, o corpo gordo foi entendido como aquele que não
se conformava com os ditames da máquina moderna da cultura. Dentro deste contexto, “o
corpo moderno era mais apropriadamente o corpo magro ou aerodinâmico, e o corpo gordo
era o corpo que arrastava ou atrasava a coletividade ” (WOOLNER, 2010, p.132).
Na extremidade oposta do corpo gordo estava o corpo stout - ou o corpo gordo (e
especificamente o feminino) ressignificado para ser socialmente aceito por meio da
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materialidade e pelo discurso da moda stoutwear. Esta última pode ser entendida como uma
tecnologia do corpo, que faz intervenções sobre o corpo feminino gordo, trazendo ordem à
desordem. Através dos princípios de ilusão de ótica e física, a moda stoutwear foi projetada
para suavizar a gordura do corpo, fazendo o corpo gordo “parecer” mais de acordo com o
ideal do início do século XX. Juntamente com outros produtos de beleza e redução, a moda
stoutwear era, portanto, uma tecnologia necessária que auxiliou o processo de normalização
do corpo, contendo o excesso de carne e tornando o corpo gordo invisível.
Assim, nesse período, a mídia profissional de moda veiculava constantemente
anúncios de vestuário em imagens que retratavam os efeitos transformadores da moda
stoutwear, apoiando-se em estudos da física e estética sobre proporção corporal, linhas e
geometria. Malsin, marido da criadora da Lane Bryant (falaremos mais sobre esta loja em
seguida), maior loja plus size da América e do mundo nos dias de hoje, criada em 1905, foi
um dos principais promotores do corpo stout. Ele divulgava frequentemente estudos e
pesquisas “científicas” a respeito deste corpo e sobre formas de “afiná-lo” (Figura 21). O
stoutwear apoiava-se num discurso arquitetônico, que remete à noção de tecnologias do
corpo, identificada por Foucault em sua teoria.

Figura 21: Reportagem sobre especialização científica no corpo stout.

Fonte: Women´s Wear, 9 de julho, 1915.
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Nessa época também foi formada a Associated Stylist Stoutwear Makers, que era um
grupo industrial de moda com estilistas associados e focava no design de peças para mulheres
de tamanhos maiores, o que chamavam de stylish stouts23. Peters (2018) conta que o grupo se
associou em 19 de Setembro de 1916, em Nova York, numa localização bem próxima a da
loja que iniciou as atividades na indústria stoutwear, a Lane Bryant. O objetivo do grupo
Associated Stylist Stoutwear Makers era vender para os varejistas roupas com tecnologia que
afinavam e controlavam as curvas do corpo stout.
Para isso, além de agradar as consumidoras stout, eles precisavam convencer os
varejistas de que era um bom negócio investir na indústria stoutwear. Desse modo,
identificamos anúncios da época (Figura 22), alertando que as mulheres stout já
correspondiam a 33% do público feminino. Com um discurso focado na transformação
corporal que as roupas, especialmente os vestidos, causariam nos corpos das mulheres, esse
grupo proclamava que o problema não eram os corpos delas e sim o vestuário, que não era
apropriado para suavizar suas curvas e deixá-las belas e na moda.
Após a década de 30, Peters (2018) observa uma estagnação na indústria stoutwear. A
autora compara duas matérias veiculadas na revista Women´s Wear sobre a indústria
stoutwear – em 1930, quando proclamam que a moda stoutwear seria um dos setores mais
lucrativos da indústria da moda ready-to-wear, e em 1930, quando declaram seu fim, pois
devido às dietas e exercícios não haveria mais mulheres gordas. No entanto, nem a indústria
stoutwear morreu, tampouco a gordura deixou de existir. Pelo contrário, cada vez mais as
mulheres foram engordando na América, a tal ponto que a obesidade passou a ser vista como
uma epidemia neste país a partir da década de 60. A estagnação da indústria stoutwear se deu
mais devido à crise ecônomica que os EUA viviam naquele período, com a grande depressão,
e especialmente, também devido ao preconceito contra corpos gordos.

23

Em português: Robustas estilosas
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Figura 22: Anúncios da Associated Stylist Stoutwear Makers na Women´s Wear

Fonte: Acima à esquerda (Women´s Wear, 29 de junho, 1917) Acima à direita (Women´s Wear, 6 de julho,
1917). Anúncio abaixo (Women´s Wear, 27 de agosto, 1917).

Como vimos no Capítulo 1, juntamente com a patologização da obesidade pela
instância médica e de saúde pública e a veiculação de notícias sobre a epidemia da obesidade,
além da promoção de um “estilo de vida magro e saudável” o corpo gordo passou a ser
extremamente estigmatizado, e provavelmente isso influenciou muito na invisibilidade das
mulheres gordas. Nesse contexto, “não parecia ético” existir uma indústria de moda voltada
para atender mulheres que sofrem de uma doença e que deveriam estar lutando para
emagrecer.
Com a demanda existente, embora invisível, a moda para tamanhos grandes
sobreviveu nos EUA com poucas lojas, geralmente localizadas em regiões periféricas, exceto
a Lane Bryant, que permaneceu e se fortaleceu como a maior e mais poderosa loja neste
segmento. Contudo, no final do século XX, a moda plus size ganha destaque novamente,
contestando a maneira como a mídia de moda abordava a gordura do corpo feminino.
Apoiada pela próspera era Reagan na economia, a moda americana experimentou um
período de boom nos anos 80, impulsionado em grande parte pelo crescimento do setor
financeiro e também do cultural, que o acompanhou. No início dos anos 80, as marcas
responderam à demandas do consumidor, mudando “seu foco da longa tradição de trabalhar
com coleções individuais e peças para uma ideia mais holística de produtos de marca,
diversificando de roupas a outros mercados: perfumes, cosméticos, roupa interior, roupa de
cama e têxteis para interiores”(POWER E HAUGE, 2008, p. 131).
De acordo com Peters (2018), as casas de moda francesas viviam uma crise e estavam
lutando para se manter financeiramente, assim começaram a licenciar seus nomes e logotipos.
Foi desse modo que marcas de luxo francesas passaram a produzir linhas e submarcas
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voltadas para o público plus size, como Givenchy en Plus e Emanuel por Emanuel Ungaro,
resultados de tais acordos de licenciamento. Assim, o surgimento de designers e propostas
variadas de marcas (até de luxo) no segmento de moda plus size, embora tenha sido
ocasionado pelo aumento da população gorda, também se deve às circunstâncias
socioeconômicas favoráveis da era Regan nos EUA.
Houve um boom de consumo plus size nesse período, no entanto este se deu com
enfoque completamente diferente da moda stoutwear. As mulheres gordas foram entendidas
como consumidoras e eram estimuladas a assumir seu corpo, se embelezarem, consumirem
moda e se sentirem empoderadas. Muitas revistas de moda plus size surgiram para difundir
essa filosofia, como mostraremos mais adiante. No entanto, entre o final dos anos 90 e início
de 2000, essa fase áurea da moda plus size declinou novamente, e o segmento ficou restrito a
algumas marcas seculares, como Lane Bryant, que comercializavam peças old-fashioned
(antiquadas, tradução nossa) com design “fora de moda”, materializando uma visão
preconceituosa a respeito do corpo gordo.
Nos anos 2010, o discurso sobre diversidade e inclusão ganha muita força, e torna-se
cada vez mais intensa a reivindicação de visibilidade por diferentes movimentos culturais e
sociais. Esta nova configuração repercutiu no sistema da moda, que entrou em um novo
processo de transformação, com ênfase na diferença. Temos cada vez mais uma moda que
busca ser plural, democrática, e socialmente engajada, passando a valorizar a diversidade,
com a constituição e/ou intensificação de nichos de mercado para os mais diversos segmentos,
notadamente a moda plus size.
Os EUA, pioneiros nesse setor, se beneficiaram com a intensificação da demanda,
servindo de referência para outros países que só recentemente estão comercializando moda
plus size, como o Brasil. Nos últimos dez anos, verificamos um aumento na grade de
numeração das lojas de departamento tradicionais nos EUA, além de um crescimento nas
marcas de moda plus size e o surgimento de designers de moda que se especializam nesse
segmento ou passam a atendê-lo.
Na contemporaneidade, com o advento da internet, a cada dia surgem mais blogueiras
e celebridades gordas que abordam diversos assuntos em torno do corpo gordo, desde o
preconceito ainda existente, agora chamado de gordofobia (conforme sublinhamos no início
do Capítulo 1), até os problemas que o segmento de moda plus size enfrenta, como o design
ultrapassado das peças, falta de qualidade e localização comercial distante ou comercialização
somente online, reivindicando melhorias no setor e maior inclusão no mercado como um
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todo.
Inicialmente o mercado plus size foi largamente alojado online, o que demonstra o
preconceito com este público e uma desconfiança dos varejistas no seu potencial de consumo,
mesmo com tantos indícios comprovando haver uma oportunidade de negócio. Hoje já vemos
algumas marcas que só existiam online migrando para o espaço físico e se posicionando
politicamente, defendendo o empoderamento da mulher gorda, que agora é chamada de plus
size. Uma denominação correspondente ao tamanho passa a identificar e formar a
subjetividade do indivíduo gordo.
O site Stylus (2017), em boletim sobre a indústria de numerações grandes, prevê que
no futuro veremos os gordos, tanto as mulheres quanto os homens, ganharem muitas lojas
físicas, preenchendo uma lacuna quanto à experiência de consumo de moda, que por tanto
tempo lhes foi negada. Pra se ter uma ideia, o site também informa que a indústria plus size
nos EUA está hoje avaliada em 20,4 bilhões, que as mulheres plus size consomem em média
20% mais que as do mercado convencional, e que hoje somente 10% das consumidoras
apreciam a experiência das lojas físicas, e ainda que 88% estariam dispostas a gastar mais se
houvessem mais opções no mercado, o que ratifica o potencial de consumo destas
consumidoras, e a importância da melhoria do varejo e serviços de moda para atendê-las.
Verificamos na rede de lojas Fashion to Figure uma estratégia de marketing
interessante que revela o quão o mercado de moda plus size toma o mercado convencional
como referência, apropriando-se do vanity sizing, que abordamos no Capítulo 2. A marca
existe desde 2002 e tem como slogan “moda é um estado mental e não um tamanho”24. A
grade de numeração é composta por apenas 4 tamanhos em duas opções, de 0 a 3, ou de Xl a
3X, e cada corresponde a numerações grandes específicas (ver Quadro 1). Tal estratégia, além
de simplificar a grade, funciona aos moldes do vanity sizing, fazendo a consumidora sentir-se
empoderada ao comprar um tamanho 0, mesmo que na verdade corresponda ao 12. Aqui
identificamos uma estratégia biopolítica do consumo na moda plus size.

24

Tradução livre de: Fashion is a state of mind, not a size range.
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Quadro 1: Tamanhos da marca Fashion to Figure - Brasil e EUA
0
1
2
3

Grade de tamanho 1

FASHION TO FIGURE EUA
Grade de tamanho 2

XL

1X

2X

3X

12

14-16

18-20

22-24

44

48-50

52-56

56-58

FASHION TO FIGURE EUA
TAMANHO
CORRESPONDENTE EUA
TAMANHO
CORRESPONDENTE BRASIL
Fonte: tabela feita pelo autor.

A indústria de moda plus size movimenta um circuito social, cultural e de consumo
voltado para o mercado/público gordo nos EUA, que vai de desfiles, concursos de miss plus
size, academia de dança, feiras de moda, grupos de apoio, blogs, exposições, eventos de
mercado e até acadêmicos. Em 2017, foi produzido um documentário abordando o mercado
plus size Straight/curve: redefining body image. Neste, são discutidos os padrões corporais
irrealistas da indústria da moda. De acordo com sinopse do documentário no site:
Noventa por cento das mulheres e jovens dizem que não se sentem
representadas na indústria da moda ou na mídia, e que as imagens que
consomem diariamente fazem com que se sintam “repugnantes” e “menos
que”. O excitante novo documentário Straight/Curve examina as indústrias e
os obstáculos responsáveis por esta crise de imagem corporal e mostra os
líderes dinâmicos que lutam por mais diversidade de tamanho, raça e idade.
Desde que nosso cérebro processa imagens 60.000 vezes mais rápido do que
as palavras, Straight/Curve se propõe a mudar a imagem que estamos vendo
e a reforçar um movimento que redefine os padrões de beleza irrealistas e
perigosos da sociedade para impactar a sociedade como um todo 25
(Straight/Curve, Online).

Inspirado no tema da opressão corporal do corpo feminino pela moda, o museu de

25

Tradução livre de: Ninety percent of women and young girls say they do not feel represented in the fashion
industry or in media, and that the imagery they consume on a daily basis makes them feel “disgusting” and
“less than”. The exciting new documentary Straight/Curve examines the industries and obstacles responsible
for this body image crisis and showcases the dynamic leaders fighting for more diversity of size, race and age.
At a time when our brain processes images 60,000 times faster than words Straight/Curve sets out to change
the imagery we are seeing and to bolster a movement that is redefining society’s unrealistic and dangerous
standards of beauty to impact society at large.
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moda do Instituto de Tecnologia de Moda 26(FIT) em Nova York, exibiu entre 5 de dezembro
de 2017 a 5 de maio de 2018 a exposição The Body: Fashion and Physique, que colocava em
discussão o controle da moda sobre os corpos, ao longo da história mundial. Mostrando vários
vestidos e espartilhos desde o século XVIII, a exposição também contou com peças
contemporâneas, como o vestido que o estilista Christian Siriano produziu para a atriz Leslie
Jones usar na premiere do prêmio Ghostbusters em 2016, após outros estilistas se negarem a
vesti-la por ela ser gorda. Siriano é um dos poucos designers americanos de alta-costura que
produz vestidos e roupas femininas em numerações grandes. Observamos que a cidade Nova
York nos EUA, assim como a cidade de São Paulo, no Brasil, são os principais centros de
difusão do mercado de moda plus size e da cultura que este movimenta.
Em Nova York, chamamos atenção para uma academia de dança para mulheres
gordas, chamada Pretty Big Movement, especializada em vários gêneros de dança, como hip
hop, jazz, africano e moderno. A fundadora /CEO Akira Armstrong é dançarina oficial da
cantora Beyonce desde 2007. No site da companhia de dança 27, ela conta que enquanto fazia
audições para a Full Figured Fashion Week28, percebeu que não havia uma plataforma para
mulheres gordas na grande mídia. Akira relata que descobriu estar cercada de mulheres
confiantes, que além do tamanho eram bonitas e compartilhavam da mesma paixão por dança,
então decidiu criar a academia.
A moda plus size movimenta um circuito cultural e de consumo em torno dela, que
agrupa os indivíduos gordos, com interesses comuns. Identificamos aí o nascimento de novas
sociabilidades, ou ainda, de modo mais específico, biossociabilidades. Hoff (2015)
compreende a cultura da mídia em geral, com seus dispositivos midiáticos e regimes de
visibilidade, como convocadores e promotores de biossociabilidades. Para ela, as culturas do
consumo contemporâneas promovem novas formas de sociabilidades, substituindo a noção
clássica de sociabilidade por biossociabilidade. Segundo Hoff a noção de biossociabilidade
nos possibilita fazer uma análise das novas sociabilidades, que são produzidas na interação do
capital e do ideário das culturas do consumo com as biotecnologias e a medicina, assim:
Se a biopolítica atua no âmbito da população, organizando os
acontecimentos da vida e promovendo modos de viver de toda a população,
a bissociabilidade refere-se às interações sociais, de modo que não governa,

26

Tradução livre de: Fashion Institute of Technology.

27

http://www.prettybigmovement.com/

28

A Full Figured Fashion Week é uma semana de moda plus sizeplus size que acontece há 10 anos nos EUA.
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mas cria condições de aproximação entre os sujeitos. (HOFF, 2015, p. 05).

Ortega (2003) avança bastante no entendimento do conceito de biossociabilidades.
Para ele, a intensificação das práticas contemporâneas de cuidado com o corpo, estimuladas
pelos dispositivos midiáticos, fez a tradicional distinção entre corpo e self perder sua
relevância, uma vez que identificamos alguém pelo corpo que possui e não por virtudes
interiores. Aqui, identificamos a formação de uma nova forma de compartilhar experiências,
que não mais acontece sob os critérios tradicionais que criavam vínculos entre os sujeitos e
formavam sociabilidades, como raça, cor e faixa etária, mas sob outros critérios de
reconhecimento: a numeração do vestuário neste caso específico. Sobre o conceito de
biossociabilidade:
A biossociabilidade é uma forma de sociabilidade apolítica constituída por
grupos de interesses privados, não mais reunidos segundo critérios de
agrupamento tradicional como raça, classe, estamento, orientação política,
como acontecia na biopolítica clássica, mas segundo critérios de saúde,
performances corporais, doenças específicas, longevidade, etc. Criam-se
novos critérios de mérito e reconhecimento, novos valores com base em
regras higiênicas, regimes de ocupação de tempo, criação de modelos ideais
de sujeito baseados no desempenho físico. As ações individuais passam a ser
dirigidas com o objetivo de obter melhor forma física, mais longevidade,
prolongamento da juventude, etc (ORTEGA, 2003, p.05).

Rabinow (1999) reflete que as mudanças decorridas da sofisticação tecnológica na
medicina devem mudar todo o tecido social, resultando em novas práticas que vão criar uma
enorme rede de circulação de termos de identidade. Para ele, haverá a formação de novas
identidades e práticas individuais e grupais, e surgirá um tipo verdadeiramente novo de
autoprodução: a biossociabilidade.
É o caso da identidade plus size. Esta denomina sujeitos que se reconhecem pela
numeração que vestem, que não é encontrada no mercado tradicional de moda, e sim em lojas
especializadas, denominadas plus size. O termo da língua inglesa plus size que em português
significa “tamanho maior” sai dos EUA e é difundido no mundo todo. Desse modo, um termo
mercadológico referente à numeração se transforma em um termo identitário, tendo seu uso
padronizado e adotado em massa como uma senha para reconhecimento de uma classe de
indivíduos-produtos.
Para Rabinow (1999) haverá uma dissolução do sujeito tradicional, e as classificações
culturais tradicionais serão rearranjadas em novas classificações que irão se sobrepor,
parcialmente substituir, e eventualmente redefinir as categorias mais antigas de diversas
maneiras. Entendemos, de acordo com o autor, que as biossociabilidades vão ensejar novas
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maneiras de partilhar as experiências, criando novas sensibilidades e novos circuitos de afeto.
Assim, vestir tamanho plus size significa ser plus size. É criado um novo estilo de vida, o
estilo de vida plus size. E esse movimenta uma série de eventos, marcas, projetos e planos que
agrupam os indivíduos denominados plus size, enredando-os em uma série de novos poderes,
saberes, práticas e tecnologias do corpo.
Destacamos a variedade de propostas midiáticas para o universo plus size como
práticas promotoras de biossociabilidades. Biossociabilidades plus size. Todas essas ações
demandam mudanças nos estilos de vida e padrões de consumo, o que nos leva a acreditar que
elas promovem, direta ou indiretamente, a oferta e manutenção de um extenso circuito de
consumo, com os mais variados produtos e serviços. Neste sentido, podemos refletir sobre a
produção de biossociabilidades do consumo: grupos de indivíduos que se aproximam por
interesses em comum, relacionados ao consumo de produtos e de um estilo de vida associado
à estética corporal, neste caso, especificamente o tamanho e peso de seus corpos é esse elo
entre indivíduos plus size. O fato de serem identificados como plus size, que é um tamanho da
indústria e passa a denominar um sujeito, evidencia fortemente isso.
O consumo passa a ser o elo central que liga esses indivíduos, possibilitando o
surgimento das biossociabilidades do consumo, que auxiliam na formação do estilo de vida
plus size. Essa nova forma de vida nasce do mercado e se alimenta dele, desde que todos os
circuitos e movimentos culturais e de consumo que agregam os indivíduos gordos se dão pelo
consumo de um extenso número de produtos, de sugestões e orientações de vida, modos de
ser e se vestir, ou seja, de biopolíticas.
Desse modo, verificamos que há o engendramento de biopolíticas e biossociabilidades
nos ordenamentos midiáticos e de consumo promovidos no âmbito da comunicação de moda
plus size. Assim, o estilo de vida plus size se forma no e pelo consumo, desde que os
indivíduos denominados plus size nascem do mercado e vivem em torno em função dele.
Eles ganham existência no mercado de consumo contemporâneo, em um estágio
avançado da racionalidade liberal, desde que são motivados a realizar práticas de consumo
individualistas, que trazem uma nova perspectiva do gordo, como alguém que produz, e assim
está inserido no mercado de trabalho e tem, portanto, liberdade (ou poder aquisitivo) para
consumir. Ele se torna indivíduo ao passo que consome. Ou seja, o gordo que era
frequentemente marginalizado só é redimido no momento em que produz e pode se tornar
consumidor, desse modo podemos dizer que as biopolíticas e biossociabilidades engendradas
no estilo de vida plus size são biopolíticas e biossociabilidades do consumo.
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A moda plus size ou talvez o estilo de vida plus size, que se dá na confluência da moda
com o comportamento - engloba uma maneira de vestir e se comportar que reconhece o
constructo da identidade gorda, desconstruindo as normas de vestir aplicadas ao corpo gordo,
que por décadas o invisibilizaram. E, principalmente, a moda plus size atua buscando
dissolver o discurso que fez da gordura um marcador da identidade feminina, deixando de
fora todos os outros elementos da personalidade da mulher.
Por outro lado, numa lógica paradoxal afeita aos nossos tempos, a moda plus size
também reafirma e endossa muitos dos preconceitos, sentidos e significados negativos
atribuídos ao corpo gordo ao longo da história (apresentamos tais sentidos no Capítulo 1).
Assim, este segmento de moda também desenvolveu estratégias para controlar o corpo,
conforme analisamos no final do Capítulo 2. A moda plus size, tanto quanto a moda
convencional, continua a investir sob o corpo, de tal maneira que argumentamos tratar-se de
uma biopolítica do consumo.

3.2.1 O corpo plus size em revistas norte-americanas
O final da década de 70 foi um momento cultural efervescente para as mulheres nos
EUA. A sua entrada no mercado de trabalho teve como consequência ganho de indepêndencia
e aumento no poder de compra. Esse cenário abriu espaço para que algumas revistas de moda
plus size fossem lançadas no mercado americano, conforme Peters (2016) observa:
Emergindo no final dos anos 70, na esteira do movimento de libertação das
mulheres e quando elas estavam entrando no mercado de trabalho
corporativo em massa, revistas de moda plus size como Big Beautiful
Woman (BBW) responderam a um interesse renovado em moda entre
mulheres jovens, profissionais e de tamanho grande que há muito tempo
eram negligenciadas pela indústria da moda29 (p.8).

Big Beautiful Magazine foi uma das primeiras revistas voltadas para o público
feminino plus size veiculada no mercado norte-americano. Souza (2016) afirma que esta teria
a primeira revista plus size da América, mas não identificamos outras fontes que confirmem
isso. Verificamos que a revista existe até hoje no formato digital. De acordo com o site da

29

Tradução livre de: Emerging in the late 1970s in the wake of the women´s liberation movement and when
women were entering the corporate workforce in droves, plus-size fashion magazines like Big Beautiful
Woman (BBW) responded to a renewed interest in fashion amongst young, professional plus-size women who
had long been neglected by the fashion industry.
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BBW30, numa sessão que tem o objetivo de contar a história da revista, “Carole Shaw criou os
termos “Big Beautiful Woman” e “BBW” e decidiu lançar uma revista há mais de um quarto
de século – em 1979, para ser exato”31. Idealizada e nascida num subúrbio de Los Angeles, a
BBWmagazine rapidamente se tornou popular para as mulheres gordas, tendo sido veiculada
por décadas.
Um fato curioso contado no site refere-se ao modo como esta revista divulgou a
expressão Big Beautiful Woman e como esta se tornou comum e passou a ser usada no
cotidiano dos americanos para descrever positivamente uma mulher com tamanho corporal
maior. O site também informa que a BBW realizou desfiles de moda, mergulhou no
merchandising, lançou um serviço de amizade, realizou uma pesquisa anual de modelos e
iniciou vários outros empreendimentos. Carole Shaw, no entanto, não conseguindo recursos
para dar continuidade à publicação das edições da revista, a vendeu para uma editora maior, a
LFP, Inc, que passou a publicar a BBW magazine com a mesma equipe, conforme o site
informa.
Figura 23: Big Beautiful Woman Magazine – 1989 (à esquerda) e 1985 (à direita).

Fonte (foto à esquerda): Disponível em: http://awfullibrarybooks.net/big-beautiful-woman/. Acesso em 11 de
março de 2019. Fonte (foto à direita): Disponível em: https://bit.ly/2Txeyvu. Acesso em 11 de março de 2019.

Entretanto, apesar de sua popularidade, a revista continuava a ser financeiramente
inviável, o que levou a sua descontinuidade em 1990. Foi quando a atual equipe do site
resolveu comprar os direitos sobre a revista e insistiu por mais quatro anos em publicar a
versão impressa da Big Beautiful Woman, como contam:

30

Big Beautiful Magazine

31

Disponível em: https://www.bbwmagazine.com/ . Acesso em 11 de março de 2019.
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Alguns de nós simplesmente não poderiam conceber um mundo sem a BBW
magazine. Naquele momento, compramos as marcas registradas da
BBWmagazine da LFP e decidimos, contra todas as probabilidades, dar o
melhor de nós. Durante quatro anos, publicamos a BBW magazine e
sentimos que as questões que produzimos foram provavelmente as melhores
da história da revista.Como a Internet chegou à maturidade, até nós ficamos
surpresos com o enorme reconhecimento de nomes que o termo “BBW”
gerou, e pelo número de pessoas que usaram em seus sites pessoais e em
seus nomes de tela e endereços de e-mail. E ficamos consternados com o
fato de o termo ter sido usado para empreendimentos virtuais que
menospreZaram o espírito do termo “BBW”. Infelizmente, não há nada que
possamos fazer sobre o uso ilegal de nossa marca pela indústria de
entretenimento adulto. Mas o que podemos fazer é continuar a construir a
base da energia positiva, autoconsciência positiva e empoderamento que é o
legado da BBW magazine32 (SITE, 2014).

No site da BBW, a editora, Sally E. Smith, lamenta o fim das edições impressas, e
finaliza celebrando a possibilidade de dar continuidade à revista pelo site BBWMagazine.com,
convidando todos a visitarem a página e curtirem as publicações. Ainda na sessão sobre a
história da revista no site, eles se vangloriam de terem influenciado a vida das mulheres
gordas e de terem mudado noções e comportamentos preconceituosos quanto aos gordos,
afirmando que “O público, a mídia e a profissão de saúde estão começando a entender que o
peso não é uma falha de caráter”(SITE, 2014). E ainda relatam que “Mesmo grandes
corporações - como Kellogg, The Body Shop e até mesmo La-Z-Boy - estão incorporando
cenários amigáveis ao tamanho em seus anúncios” 33(SITE, 2014). Também comentam que
sinais de mudanças positivas podem ser vistos na moda.
Apenas olhe ao seu redor. Azul marinho e outros tons conservadores
costumavam esconder nossos corpos amplos; agora somos um verdadeiro
arco-íris. Sedas e outras fibras naturais substituíram o poliéster à prova de
balas. Os designs passaram de horríveis topos e carros alegóricos para

32

Tradução livre de: Some of us could simply not conceive of a world without BBW Magazine. At that point, we
purchased BBW Magazine’s trademarks from LFP and decided, against all odds, to give it our best shot. For
four years, we published BBW Magazine, and we feel that the issues we produced were probably the very best
in the distinguished history of the magazine. As the Internet came of age, even we were surprised by the
enormous name recognition that the term “BBW” generated, and by the number of people who used it on their
personal websites and in their screen names and email addresses. And we were dismayed that the term was
used for virtual endeavors that disparaged the spirit of the term “BBW.” Unfortunately, there is nothing we
can do about the illegal use of our trademark by the adult entertainment industry. But what we can do is to
continue to build on the foundation of positive energy, positive self-awareness, and empowerment that is the
legacy of BBW Magazine.
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Tradução livre de: “The public, the media and the health care profession are beginning to get the picture that
weight is not a character flaw. Even major corporations – such as Kellogg’s, The Body Shop, and even La-ZBoy – are incorporating size-friendly scenarios into their advertisements”.
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criações das principais casas de moda do mundo34 (SITE, 2014).

Entre 1986 e 1988, a Vogue Americana publicou uma série de editoriais de moda em
uma sessão da revista intitulada Fashion Plus. Documentando a explosão de designers de
moda plus size ocorrida nos anos 80, a série dá visibilidade a um momento negligenciado na
história da moda para tamanhos grandes; no entanto também se destaca como uma incursão
singular da Vogue no mundo plus size, visto que a revista, há mais de um século,
marginalizava representações de corpos não normativos, ou seja, corpos que não são
prioritariamente magros e jovens. Abaixo está o texto publicado na primeira vez que a sessão
Fashion Plus apareceu na Vogue, na edição de março de 1986 da Vogue Americana. De
acordo com Peters (2016), esta mensagem foi repetida por três anos seguidos, aparecendo nas
páginas da “Fashion Plus” nas edições de março e setembro da Vogue de 1986 a 1988:
Algo emocionante está acontecendo. Uma nova mulher está entrando no
holofote de moda. Ela é ativa e inteligente, fabulosa e fascinante, exigente e
selecionadora. Ela é orgulhosa de si mesma e de suas realizações. Ela não
parece, no entanto, um manequim. Mas ela também escolheu ser bonita.
Agora, talvez pela primeira vez em sua vida, a moda está alcançando-a ela.
Quem é ela? Ela é uma das 40 milhões de mulheres americanas que vestem
tamanho 14 ou mais. De repente, parece que famosos estilistas, casas de
moda tradicionais, e toda uma nova geração de designers estão criando
roupas prontas para a mulher de corpo grande usar. Uma nova mensagem
importante vem deles: você pode estar na moda e ser atraente, não importa o
tamanho que você veste (VOGUE, 1986, p. 249 apud PETERS, 2016, p.2)35.

Os sentidos e significados negativos que foram atribuídos ao corpo gordo,
especialmente à mulher gorda (doente, sujo, não civilizado, classe social baixa, feio, dentre
outros) ao longo do tempo, conforme verificamos no capítulo 1, são apagados nesta
mensagem, que dá visibilidade a uma nova mulher, “ativa e inteligente, fabulosa e fascinante,
exigente e selecionadora”, que escolheu ser “bonita”, e que, por isso, cabe nas páginas da
Vogue (PETERS, 2016).

34

Tradução livre de: “Just look around you. Navy blue and other conservative hues used to hide our ample bods;
now we’re a veritable rainbow. Silks and other natural fibers have replaced bulletproof polyester. Designs
have gone from hideous flowered tops and floats to creations from the world’s major fashion houses”.

35

Tradução livre de: Something exciting is happening. A new woman is stepping into the fashion spotlight. She
is active and intelligent, fabulous and fascinating, demanding and discriminating. She is proud of herself and
her accomplishments. She does not, however, look like a mannikin [sic]. Yet she, too, has chosen to be
beautiful. Now, perhaps for the first time in her life, fashion is catching up to her. Who is she? She is one of
the 40 million American women who wear size 14 and over. Suddenly, it seems, leading fashion names,
traditional fashion houses, and a whole new breed of designers are creating up-tothe-minute ready-to-wear
clothes for the large-size woman. Theirs is an important new message: you can be fashionable and look
attractive no matter what size you wear.
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Vemos aí a descrição de uma mulher empoderada, que corresponde ao ideal de sujeito
de uma sociedade de desempenho, sublinhado por Han (2017). As características negativas
que descreviam a mulher gorda são transformadas em positivas, no entanto, é importante
ressaltar que essa mudança só é possível por meio do consumo de moda, ou seja, esta mulher
só pode existir sob a condição de consumidora. Novamente observamos aqui um discurso que
inter-relaciona consumo, moda, poder e ideais feministas, tal como enfatizamos no capítulo 2.
Esteticamente, a Fashion Plus guarda semelhanças com a Vogue, usando os mesmos
recursos artísticos e marcas editoriais da publicação. No entanto, de acordo com Peters
(2016), talvez sua característica mais notável seja o comportamento corporal das modelos. Em
contraste com a maneira como o corpo feminino gordo foi recorrentemente apresentado nos
meios de moda tradicionais até aquele momento - em grande parte como um objeto inerte sem
poder, uma imagem veiculada constantemente na indústria da perda de peso como “o corpo
temido” ou o corpo sem cabeça descrito por Charlotte Cooper (2007), as modelos plus size
dos editoriais da Fashion Plus aparecem em poses exuberantes e sensuais.
De fato, a pose da moda, segundo a editora da Fashion Plus Hara Estroff Marano,
pode ser transformativa. Aqui, o corpo plus size não é somente feito visível em um espaço em
que havia sido marginalizado e patologizado; como também é comemorado e elevado ao nível
de alta moda.
Até mesmo afirmar que "estilo não é um tamanho" era um ato subversivo;
reivindicar que ser plus size é ser bonito significava libertar o corpo de quase
um século de um discurso opressivo e vigilância. Para todos os intentos e
propósitos, esta foi, portanto, uma expressão distintamente pós-moderna do
corpo gordo feminino36 (PETERS, 2016, p. 20).

Respondendo ao apelo da indústria para acabar com os estereótipos e marginalização
dos consumidores plus size (LEBOW, 1985), a Fashion Plus foi uma plataforma promocional
para a crescente indústria de moda plus size no final dos anos 80. Com anúncios de marcas
recém-criadas como a Givenchy en plus, juntamente com marcas mais estabelecidas como
Lane Bryant, a Fashion Plus evidenciava a reinvenção da indústria da moda em meados da
década de 1980. Contudo, ao lado da função promocional, os criadores do Fashion Plus
também ambicionavam construir um espaço para criar e promover novas imagens do corpo
feminino gordo – um sentimento que a editora da sessão plus size na Vogue defendeu na

36

Tradução livre de: To even claim that “style is not a size” was a subversive act; to claim that to be plus-size is
to be beautiful was to liberate the body from nearly a century of oppressive discourse and surveillance. To all
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edição de setembro de 1987:
A Fashion Plus é lançada em sua imagem. Refletindo de forma atraente a sua
vitalidade, esperamos encorajar novas escolhas de moda para você. Também
trabalhamos nos bastidores para que isso aconteça. Nestas páginas, você verá
alguns resultados esplêndidos - não apenas novas imagens de você, mas um
verdadeiro florescimento de fontes da moda para complementar seu
tamanho, sua vida, seu estilo. Como um californiano escreve: "Você está
pela sua existência nos dando um lugar" (FASHION PLUS, 1987, p. 509).

Como esta passagem demonstra, a missão da Fashion Plus era dupla: promover os
recursos da moda, bem como publicar “novas imagens” que melhor “refletem” a “vitalidade”,
“vida” e “estilo” de seus leitores. O texto dá ênfase aos processos da vida trazendo a noção de
biopolítica, ao passo que a Fashion Plus, com suas imagens, remodelava a vida da mulher
gorda, convocando-a a viver um novo estilo de vida (o estilo de vida plus size). Mais do que
meramente refletir mudanças na indústria, Fashion Plus também se situou como um agente
ativo de mudança.
De fato, a editora da revista explicou que “enquanto as coisas foram mudando
ultimamente”, cartas de seus leitores sugeriram que essas mudanças não estavam acontecendo
“rápido o suficiente”. Marano assegurou aos seus leitores que a Fashion Plus trabalhava “nos
bastidores” para acelerar o processo, talvez através de uma renegociação, ou talvez
reformulando os próprios termos da mulher gorda através da imagem, do texto e da pose
(PETERS, 2016).
Fashion Plus, assim, estava conscientemente repreendendo os modos históricos de
apresentar a imagem do corpo feminino gordo, construindo visual e discursivamente novas
imagens desses corpos, que proporcionavam representações mais estáveis e positivas do
tamanho grande no futuro. De acordo com Peters (2016), uma ambição da Fashion Plus foi a
de criar e apresentar imagens que expandiram a cultura visual da revista de moda mainstream,
com representações alternativas, mas também discursos de beleza feminina.
No editorial (figura 24), são apresentados exemplos de beleza e estilos de moda plus
size. Ao invés de aderir às convenções narrativas típicas dos editoriais de moda, este
rapidamente se move de lingerie para um safári, para trajes de noite e, eventualmente, para
vestidos de dia, talvez atestando a amplitude, diversidade e evolução da moda plus size em
meados dos anos 80, e principalmente, a inclusão deste público, antes estigmatizado, em todas
as esferas da vida social.

intents and purposes, this was therefore a distinctly postmodern expression of fat female embodiment.
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Figura 24: À esquerda: imagem da capa do editorial Beauty em Fashion Plus, p. 330.
À direita: Imagem interior do Editorial Beauty em “Fashion”, p. 330.

Fonte: Ambos da Vogue (março de 1988). Reimpresso com permissão de Fashion Plus, copyright Hara Estroff
Marano.

O leitor plus size é convidado a desfrutar de um mundo de consumo, ao qual ele não
tinha tido acesso anteriormente e em que a moda plus size pode ser lúdica, inspiradora e
reflexiva sobre os interesses pessoais de um indivíduo ou estilo, ao invés de ser um meio ideal
ou culturalmente sancionado de se vestir, portanto, normatizar o corpo feminino gordo. Ao
fazê-lo, Fashion Plus criou um espaço dentro da Vogue para uma definição não normativa de
beleza, e também de moda. Em matéria para Los Angeles Times, foi feita a descrição da
revista:
Imagine uma revista de moda com roupas de grife clássicas, elegantes e
sensuais em mulheres lindas; guarda-roupa e dicas de maquiagem; perfis de
celebridades e informações sobre compras. Agora imagine que nenhum dos
modelos parece um viciado em heroína. Este é a Mode, um novo brilhante
para mulheres do tamanho 12 ou superior que oferece, na edição de estreia
deste mês, os resultados de uma pesquisa "Sexo e Tamanho" (homens
apreciam curvas); mini-perfis de celebridades zaftig Kathy Bates, Whoopi
Goldberg e Rosie O'Donnell, e uma história em primeira pessoa que
responde à pergunta: "Você pode comer italiano e vestir italiano?" (Sim basta ir para a Itália, onde eles entendem macarrão e curvas) (STEIN, 1997).

Infelizmente, a abordagem otimista do corpo gordo na Fashion Plus seria de curta
duração. Peters (2016) chama atenção para o fato de que a edição final do Fashion Plus foi
publicada apenas alguns meses antes de Anna Wintour (que notoriamente afirmou "não gostar
de pessoas gordas"), assumir o comando como editora-chefe da Vogue na primavera de 1988,
instituindo mudanças radicais na revista e reificando a definição notoriamente restrita de
beleza da revista. Dentro deste novo regime, havia pouco espaço para crítica, muito menos
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para o corpo feminino gordo.
Na primavera de 1997, foi lançada a Mode, revista de moda voltada para mulheres
plus size, conforme já falamos no capítulo 2. O projeto editorial seguia os passos da sessão
Fashion Plus da Vogue, apresentando uma mulher gorda feliz, empoderada e linda. A Mode
foi um dos principais espaços de consumo da moda plus size e de formação de
biossocialidades entre mulheres grandes nos EUA, durante o período de sua veiculação.
Trazia várias matérias desmistificando o corpo magro como padrão da moda, e
reafirmando a beleza do corpo curvilíneo e gordo, tendo influenciado para o ganho de
autoestima de suas leitoras. Na figura 26, vemos uma matéria afirmando que cem homens não
podem estar errados de apreciar a mulher curvilínea, tentando desconstruir a ideia de que a
mulher gorda não pode ser admirada como bela pelos homens. A revista então orientava as
mulheres gordas ou curvilíneas como atuar profissionalmente e sexualmente (biopolítica),
direcionando suas escolhas para o consumo de moda plus size. A Mode estimulava a
performance das mulheres gordas no trabalho, na vida social e sexual, especialmente,
apoiando-se na lógica da sociedade de desempenho (HAN, 2017). Podemos verificar isso na
figura 25 da Mode em 1998, por meio do anúncio publicitário da marca Goddess “A mulher
gorda de hoje é confortável consigo. Ela é ousada, bonita e apaixonada pela vida” 37.
Figura 25: Anúncio publicitário Goddess na Mode.

Fonte: Revista Mode, 1998. Outono-inverno.

37

Today´s full figured woman is comfortable with herself. She is bold, she is beautiful, she is passionate about
life.
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Figura 26: Matérias da Mode e Questionário de consumo

Fonte: Revista Mode, 1999. Outono-inverno.

Acima, na figura 26, vemos o movimento afirmativo em torno da mulher plus size,
com a matéria sugerindo que essas montem o próprio estilo e saiam fora da caixa, vendendo
assim liberdade e segurança para elas. Ainda na figura 26, na última imagem à direita
visualizamos um questionário para avaliar o potencial de consumo da mulher plus size. A
revista pede que as leitoras o preencham sob a justificativa de que muitas marcas ainda
relutam em apoiar e anunciar na revista por não acreditarem no potencial de consumo da
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mulher plus size, a despeito de tantas evidências.
Mode também auxiliou no crescimento da indústria e na qualidade das roupas e da
publicidade. As veteranas editoras Julie Lewit-Nirenberg e Nancy Nadler LeWinter, que
tinham experiência em revistas como Vogue, Esquire, Harper's Bazaar, Mademoiselle e
Marie Claire, perceberam a necessidade de uma revista com essa abordagem. A primeira
edição lançada em fevereiro de 1997, contou com uma circulação de 250.000 cópias. A Mode
foi muito bem recebida pelos leitores (mais de 8.000 correspondências de fãs em pouco mais
de um ano) e pela imprensa. Após o lançamento da Mode, as agências aumentaram suas listas
de modelos de tamanho maior e varejistas aumentaram as vendas de moda plus size.
A revista também foi considerada como o melhor lançamento de revista pela Ad Week
e Advertising Age em 1997. Infelizmente, em 2001, sob alegação de crise financeira, a revista
foi descontinuada. Pouco antes do fechamento da Mode, várias empresas de designers plus
size faliram, como Versace (GV Versatile Couture), Valentino (Carisma), entre outros, que
deixaram de produzir roupas para este público. Tais circunstâncias promoveram um déficit
significativo nas sessões plus size das cadeias de lojas de departamento de moda nos EUA
nesse período.
3.2.2. Lane Bryant: o império do consumo plus size feminino.

A Lane Bryant é uma marca de moda plus size americana, que hoje se concentra na
criação de moda para mulheres de tamanho grande e é composta por 812 lojas em 46 estados
dos EUA, de acordo com site da empresa 38. No entanto, suas origens foram produzindo peças
de maternidade. De acordo com Peters (2018), a fundadora da empresa, a costureira Lena
Himmelstein Bryant, era uma mãe viúva nascida na Lituânia. Em 1900, ela se tornou uma
costureira famosa em Nova York, ao alugar um pequeno apartamento na West 112th Street no
Harlem com sua cunhada. Em 1904, estava começando a ganhar uma reputação pela
qualidade de seu trabalho, e abriu a própria loja na 1489 Fifth Avenue.
Pouco tempo depois, ela passou a fazer parte da história da moda criando a “primeira”
roupa de maternidade, conhecida como o famoso vestido de maternidade n° 5 (PETERS,
2018). Lena Bryant foi convidada por uma cliente grávida a criar algo confortável para ela
usar. O boca-a-boca rapidamente se espalhou e Bryant logo percebeu que havia uma alta
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demanda não apenas por roupas de maternidade com qualidade, mas também para roupas
femininas baratas e de maior tamanho. Peters (2018) ressalta, no entanto, que a história de
Lane Bryant como a loja plus size mais importante do mundo hoje, no entanto, não começou
até 1909, quando Bryant se casou com o imigrante nascido na Lituânia, Albert Malsin.
Malsin começou a estudar o corpo gordo e a desenvolver modelagens que eram
capazes de moldá-lo, publicando em diversas revistas de moda da época, como a Women’s
Wear, sobre seus achados. Por isso, Peters (2018) sublinha que, embora o nome Lane Bryant
tenha se tornado sinônimo da moda de tamanho grande no século passado, é Albert Malsin
que se destaca como uma figura importante na história da moda stoutwear – suas descobertas,
dimensionamento de convenções e até mesmo maneiras de falar sobre as roupas de ginástica e
sua definição do corpo robusto (stout), assim como a tipologia corporal que criou, por
exemplo, seriam amplamente adotadas sem críticas, como um padrão da indústria que persiste
até hoje. “Malsin foi um grande e precoce proponente do que seria vir a ser conhecido em
toda a indústria como stoutwear "científico" - uma noção que talvez fosse mais amplamente
invocada pela Associated Stylish Stout Wear Makers” (PETERS, 2018, p. 94).
Figura 27: Catálogo Lane Bryant, 1928

Fonte: Biblioteca de Nova York, Catálogo Lane Bryant, inverno e verão, 1928.

38

https://www.lanebryant.com/
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Na figura acima está o catálogo de vendas de 1928 (inverno e verção) da Lane Bryant,
que anuncia vender roupas capazes de afinar as mulheres stout. Assim, Lane Bryant tornou-se
a primeira empresa a produzir em massa esses dois tipos de roupas (stoutwear e maternidade),
em uma trajetória de rápido crescimento. Entre 1909 e 1923, as vendas anuais cresceram de
US $ 50.000 para US $ 5 milhões. Entre outros fatores, o catálogo de pedidos por
correspondência foi fundamental para esse sucesso. No século XX, os jornais não publicavam
anúncios de roupas de maternidade, considerando o tema indelicado para impressão. Quando,
em 1911, Bryant conseguiu convencer o New York Herald a publicar o anúncio de uma de
suas roupas de maternidade, todo o estoque da empresa esgotou no dia seguinte. No entanto, o
tabu mostrou-se persistente, assim ao comercializar de forma privada e direta aos
consumidores por meio do catálogo por correspondência, Lane Bryant encontrou uma
maneira inteligente e lucrativa de contornar este problema.
Ao longo do tempo, Lane Bryant passa a focar somente no mercado plus size. Como
loja emblemática neste segmento, passou a se posicionar ativamente quanto aos padrões de
beleza e corporais, com campanhas publicitárias bem construídas e famosas por reivindicarem
a beleza da mulher gorda. Já é possível constatar esse posicionamento desde 1997 por meio
do slogan de dois anúncios da marca veiculados na Mode (Figura 28): O que as mulheres de
verdade vestem39.
Figura 28: Anúncios da Lane Bryant na Revista Mode, 1997.
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Fonte: Revista Mode, Inverno 1997

Em 2015, por exemplo, Lane Bryant apresenta sua campanha com a mensagem
encorajadora #PlusIsEqual (Plus é igual, tradução nossa), estrelada apenas por modelos plus
size. A campanha também contou com presença online no site plusisequal.com, que acredita
que todos os tipos de corpos devem ser vistos e celebrados da mesma forma, estimulando a
representatividade da mulher gorda. Verificamos que a marca atua numa perspectiva política,
tentando mudar a ordem de polícia quando ao corpo padrão magro (Ranciére, 2005).
Figura 29: Campanha Plusisequal, 2015.

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2HrmzLu. Acesso em 11 de março de 2019.

Em 2016, a marca Lane Bryant, mantendo seu posicionamento político, lança mais
uma campanha de publicidade tratando o gordo como consumidor e motivando as
pessoas/público em relação a aceitação do corpo e empoderamento das consumidoras plus
size. A campanha, intitulada This Body, conta com uma forte presença online, estimulando a
postagem de fotos, engajamento e participação das consumidoras da marca no mundo todo.
Reivindicando a inclusão dos corpos de numeração maior em circuitos nos quais ele se
encontrava invisibilizado, a campanha assume forma de manifesto.
This Body apresenta modelos plus size famosas vestidas com peças estilosas e pouca
roupa ao lado de títulos legitimadores do corpo tamanho grande: Este corpo foi feito para a
moda; Este corpo foi feito para ser Glamouroso; Este corpo foi feito para não ser coberto;
Este corpo foi feito para arrasar com um jeans, dentre outros. Embora reinvindique

39

Tradução livre de: what real women wear.
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visibilidade para o corpo plus size, novamente não é possível identificar modelos com
medidas bastante avantajadas ou semelhantes às da obesidade mórbita, embora elas realmente
estejam muito distantes da magreza evidenciada no corpo das modelos da moda convencional.
A ausência de gordura na barriga e/ou celulite no corpo das modelos novamente reitera a ideia
da leveza biopolítica governando esses novos corpos que povoam a cena publicitáriamidiática.
Figura 30: Campanha This Body da Lane Bryant, 2016

Fonte: Disponível em: https://r29.co/2F4N1Zw. Acesso em 11 de março de 2019.

3.3.

A CONSUMIDORA DE MODA PLUS SIZE NO BRASIL: DE ESQUECIDA A
HIPERVISIBILIZADA.
Nos anos 2010, houve um crescimento e maior visibilidade do mercado de moda plus

size no Brasil. Concebemos moda plus size no Brasil como o segmento do mercado de moda
especializado em confeccionar peças com numeração acima de 46. De acordo com dados
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divulgados pela Organização Mundial de Saúde em 2016, no Brasil a obesidade cresceu 60%
entre 2006 e 2018, o que pode explicar parcialmente o boom da moda plus size nos últimos 10
anos. O Brasil está classificado entre os países mais obesos do mundo: fica na 5º posição
quando se trata da população feminina e na terceira, atrás da China e Estados Unidos, quando
são observados os dados referentes à população masculina, de acordo com a revista Lancet
(2016).
Diante desta característica da população brasileira, podemos inferir que há uma grande
demanda de consumo por numerações e modelos em tamanhos grandes que ainda não está
sendo atendida, o que também mostra o potencial do mercado nacional para o
desenvolvimento da moda plus size. Assim, o aumento do número de indivíduos com
sobrepeso e obesidade em escala mundial, somado à intensificação de sua participação no
mercado de moda e em movimentos sociais contra a estigmatização pelo excesso de peso
corporal, possibilitou o surgimento e intenficação do nicho de mercado plus size. Uma
demanda crescente de indivíduos (principalmente mulheres que tem sobrepeso ou obesidade)
com poder aquisitivo, que buscam participar do mercado de consumo de moda e mais, do
estilo de vida plus size, conforme já debatemos.
Conforme dados da Associação Brasileira de Vestuário (Abravest), divulgados em em
abril de 2017, a categoria de moda plus size cresce 6% anualmente e movimenta cerca de R$
5 bilhões. Esse percentual corresponde a cerca de 300 lojas físicas e aproximadamente 60
virtuais. Ainda de acordo com esta pesquisa, a expectativa para o mercado é de crescimento
de pelo menos 10% ao ano.
Neste contexto, a moda plus size ganha visibilidade, construindo seus próprios espaços
de legitimação, como desfiles, ensaios fotográficos, concursos de beleza, marcas e lojas,
muito semelhante às instâncias de visibilidade e de legitimação da moda convencional.
Atualmente, existem inúmeros eventos exclusivamente dedicados ao segmento plus size no
Brasil, que vão de semanas de moda a feiras, eventos acadêmicos e comerciais.
Um evento que cada vez mais ganha destaque é a feira de Moda Pop Plus, que desde
2012, acontece 3 vezes por ano em São Paulo, reunindo em diversos stands marcas de moda
plus size autorais que atendem especialmente a um público de estilo alternativo. Outro evento
nacional importante é o Fashion Weekend Plus size (FWPS), criado no início de 2010, ocorre
até hoje anualmente em São Paulo, com formato semelhante aos desfiles de moda
convencionais, têm como objetivo mostrar, a cada estação, as coleções elaboradas pelas
marcas que fabricam tamanhos acima de 46. Este também conta com stands que apresentam
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marcas plus size nacionais aos varejistas, sendo assim, um evento focado na indústria e varejo,
enquanto o Pop Plus é uma feira aberta, que se dirige ao consumidor final.
No espaço da websfera nacional surgem diversos blogs que ganham visibilidade. Um
famoso blog direcionado ao público plus size é o Mulherão; da jornalista paulista Renata
Poskus, também uma das criadoras do evento FWPS, sobre o qual falamos acima. Focado em
dicas de moda e beleza, divulga usualmente marcas, lojas e eventos do segmento, orientando
suas leitoras, por exemplo, sobre como devem se vestir e onde podem fazer compras
(biopolítica), promovendo a reunião de indivíduos que se reconhecem e partilham interesses
de consumo por meio de critérios mercadológicos referentes ao tamanho que vestem, gerando
biossociabilidades.
Outro famoso blog voltado ao púbico plus size é o da blogueira Juliana Romano,
“Entre Topetes e Vinis”: também focado em dicas de moda e beleza, é um dos responsável
pelo sucesso de sua criadora. Juliana iniciou de modo depretencioso fazendo este blog e hoje
é uma das maiores personalidades nacionais no que diz respeito à moda plus size. É modelo
plus size, anuncia diversas marcas do segmento, dá consultorias e palestras, estando sempre
presente em programas nacionais. Novamente verificamos o engendramento de biopolíticas e
biossociabilidades nos ordenamentos de consumo promovidos por meio destes blogs, que
convocam às mulheres a desfrutar do estilo de vida plus size.
No âmbito da comunicação, programas de televisão, jornais, revistas e portais de
notícias têm, cada vez mais, criado pautas para abordar a moda plus size. Notadamente, as
revistas de moda globalizadas tem conferido visibilidade a estéticas corporais diferentes,
como o corpo obeso. Essas ações são biopolíticas na medida em que, através da ampliação do
mercado de consumo, promovem a reorganização das pessoas: os indivíduos agora se
reconhecem e se agrupam por meio do tamanho de roupa que vestem, de acordo com sua
forma física. Assim, eles passam a compartilhar informações sobre os produtos e a
experimentar novas maneiras de ser, viver e consumir, produzindo biossociabilidades do
consumo. Biopolíticas e Biossociabilidades do consumo como duas faces da mesma moeda.
O Canal E! veicula desde o dia 3 de outubro de 2018 o programa Beleza GG, que
acompanha a vida de três reconhecidas modelos plus size: Fluvia Lacerda, Mayara Russi e
Denise Gimenez. Elas são as estrelas da atração e prometem com esse programa discutir sobre
os preconceitos e rótulos que surgem em torno do público plus size, mostrando o que acontece
em seus cotidianos. Recentemente, a Fashion TV anunciou que está produzindo um
documentário sobre o universo de moda plus size “Moda sem medidas”. As personagens serão
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a blogueira e influenciadora digital Juliana Romano, Maristela Abreu e a dançarina Thaís
Carla. O roteiro é de Gustavo Moraes, Letícia Helena e Vanessa A. Souza, que também é
diretora.
Existe até uma festa body positive, a “Toda Grandona”, especialmente feita para o
público plus size. A “Toda Grandona” começou como um coletivo body positive/corpo
positivo, que advoga pela aceitação do corpo e milita fortemente pelo combate à gordofobia.
Hoje a Toda Grandona também é marca de roupas all sizes, além de dar nome a festas que
acontecem frequentemente no circuito Rio-São Paulo. Foi criada pela junção dos canais do
YouTube Alexandrismos (Alexandra Gurgel), Bernardo Fala (Bernardo Boechat) e Caio
Revela (Caio Cal), além do artista audiovisual e DJ Ricardo Lima e da Publicitária e da
ativista Juliana Rangel, todos influenciadores importantes do mercado plus size.
Também destacamos a criação da Associação Brasil Plus size - APSB em julho de
2016, como um marco para o mercado. De acordo com o site da APSB, esta é uma fundação,
que nasceu da união de profissionais vinculados ao setor e à universidade, tendo como foco a
integração e fomento de atividades científicas, mercadológicas e tecnológicas visando o
crescimento e o respeito ao segmento no país. A APSB é uma entidade que representa
empresas especializadas na produção e comércio de vestuário, calçados, jóias e acessórios,
além de demais insumos em outras cadeias produtivas, que podem e precisam adequar seus
produtos e serviços para um atendimento de excelência ao público plus size. Quanto à missão,
função e valores da APSB:

Missão: Promover desenvolvimento e valorização da moda plus size
brasileira; Inovação em processos e serviços; Conexão com novos mercados;
promover competitividade no setor; Estimular a sustentabilidade; Mapear,
gerar e estruturar informações estratégicas para o setor;
Atrair novos olhares para o setor e investimentos para as empresas;
Fomentar crescimento do mercado plus size brasileiro e seus associados
nacionais e internacionais; Melhoria constante da qualidade do setor através
de treinamento profissional e empresarial.
Visão: Ter reconhecimento como mercado nacional de excelência; Um
mercado que cresce precisa saber o que quer ser e para onde quer ir, juntos
vencemos barreiras.
Valores: Integridade e respeito, Criar valor para os nossos clientes em todos
os níveis, Trabalhar com soluções inovadoras com paixão e respeito às
pessoas, Busca permanente de desenvolvimento sustentável, gerando
emprego e renda, Valorização do ser humano, profissional de empresas com
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foco em plus size, empresários, compradores, lojistas e usuários40.

A Associação diz que gera inteligência de mercado, com dados que representam a
grandiosidade de um mercado com mais de 100 milhões de potenciais consumidores em
território nacional. No site, contam que estão sendo feitas pesquisas em parceria com outras
entidades empresariais para uma melhor representação do cenário real do mercado plus size.
Também comunicam que participam de grandes eventos de moda plus size, apresentando a
importância econômica e social do mercado.
Figura 31: Capa Revista Época, 2012

Fonte: Disponível em: https://glo.bo/2JaaI6W. Acesso em 11 de março de 2019.

Exemplos de valorização do corpo obeso não nos faltam. Em julho de 2012, a revista
semanal Época, da Editora Globo, veiculou na capa da edição uma imagem da modelo Cléo
Fernandes (Figura 31), junto à chamada “O triunfo dos gordinhos. Pode esquecer as classes A,
B, C, D ou E. Quem mais tem conquistado espaço no Brasil é a classe GG – na moda, no
consumo, na cultura pop...”. Segatto e Spinace (2012) destacam na matéria online que somos
hoje uma nação gorda “de gente cheinha – ou redonda, ou gorda, o adjetivo depende do
observador. Quase metade da população (48%) pesa mais do que deveria”. Nesse cenário, elas
reconhecem que há um empoderamento da mulher gorda, citando celebridades como Preta Gil
e Gaby Amarantos, além dos concursos de miss plus size, que teriam desmistificado a
convicção de que não dá para ser bonita e gorda.
Em março de 2017, a revista Veja trouxe em sua capa uma fotografia com algumas

40

Texto disponível em: https://www.plussizebrasil.com.br/quem-somos
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personalidades do mundo plus size na matéria As novas caras da moda GG (figura 32). Entre
os fotografados empresárias, blogueiras e modelos: Renata Poskus (produtora da Plus size
Fashion Week – PSFW), Akeen dos Santos (modelo masculino plus size), Flávia Durante
(produtora da feira Pop Plus) e Juliana Romano (blogueira e modelo plus size).
Figura 32: Capa revista Veja, 2017

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2UwS1vi. Acesso em 11 de março de 2019

A matéria aponta o mercado como uma alternativa vantajosa, que na contramão da
crise que o Brasil vem vivendo desde 2015, movimenta 200 milhões de reais por ano na
capital paulista. No país, o comércio de vestuário no geral evoluiu apenas 1,3% no mesmo
período (OBERG e ROSÁRIO , 2017). “Há demanda maior do que a oferta, por isso essa área
se mostra bastante promissora”, afirma o economista Marcelo Prado, diretor do Iemi —
Inteligência de Mercado, trazido na matéria na Veja online (OBERG e ROSÁRIO, 2017), o
que evidencia que o movimento do mercado acompanha o aumento de peso da população. A
matéria traz também algumas dificuldades e desafios que o segmento plus size enfrenta:
Comprar roupas de tamanhos grandes pode ser tarefa difícil. O desconforto
começa pelos nomes de alguns comércios especializados, nada sutis:
Fofinhas, Porta Larga, e assim por diante. Há quem saia da loja e troque a
sacola para não passar vergonha. Vendedoras sem noção, principalmente as
pouco acostumadas a lidar com esse público, também ajudam a piorar a
experiência. “Nem adianta provar”, depois de um olhar de cima a baixo no
cliente, e “meu GG não é pequeno, você é que precisa emagrecer” são
algumas das indelicadezas que a turma dos gordinhos ouve por aí. Quase
sempre, os provadores são apertados e as araras deixam desanimado
qualquer um que queira fugir do estilo clássico e dos tons sóbrios. Mas esse
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cenário vem mudando a passos largos. A moda plus size ganha cada vez
mais marcas e eventos de pegada diversificada (OBERG e ROSÁRIO,
2017).

Constatamos que o mercado plus size brasileiro se desenvolve de modo muito próximo
ao americano, criando e movimentando um circuito de consumo ao seu redor, como lojas de
moda plus size físicas e online, blogs, sites, eventos culturais e de moda, fóruns, espaços de
discussão e problematização online e offline, marcas, desfiles, agências de modelo, festas,
uma associação plus size, dentre outros. Poderíamos falar, portanto, na constituição de
biopolíticas e biossociabilidades do consumo, já que esse circuito de consumo cria e ordena
novos modos de vida, aproximando pessoas gordas, que se reconhecem e compartilham
interesses relacionados ao tamanho que vestem. E ainda mais, também poderíamos identificar
a promoção de um estilo de vida plus size, com características bem próximas daquela que
identificamos nos EUA.
No entanto, mesmo diante do potencial de consumo crescente do mercado de moda
plus size, este segmento ainda enfrenta diversas dificuldades para se desenvolver no Brasil.
Empreendemos uma observação geral do mercado plus size nacional in loco, numa inspiração
etnográfica. A partir disso, constatamos o seu amadorismo diante do mercado de moda
tradicional:
•

há carência generalizada de mão-de-obra qualificada no segmento, desde a
produção industrial e manufatureira, comunicação e comercialização de moda plus
size.

•

o setor ainda enfrenta problemas com os fornecedores para aumentar a numeração
sem aumentar o custo da peça,

•

a qualidade na produção é inferior e a modelagem das peças não respeita critérios
de ergonomia relacionados aos corpos de tamanhos grandes, que são importantes
para proporcionar conforto e melhor caimento,

•

o design das peças é guiado, na maior parte das vezes, por normas antiquadas
reveladas no excesso de batas, calças legging, estampas com padrão grande e
vestidos retos e soltos, sem conter informações de moda atuais e seguir as
tendências do mercado de moda do mercado convencional.

•

a produção de moda nos desfiles e editoriais é de baixa qualidade, e muitas vezes
esbarra em questões éticas, abordando o tema de modo preconceituoso, o que gera
polêmicas, em que os consumidores se engajam, mostrando sua indignação em
manifestações veiculadas, principalmente, por meio da internet,
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•

a maior parte das lojas físicas estão localizadas em regiões periféricas e o nome das
marcas já revela depreciação quanto ao corpo gordo. Exemplo de nomes de lojas
em São Paulo: “Medida Certa”, indicando o padrão normativo, que não é o gordo e
sim o magro, “Moda Palank” indicando o lugar mais alto, uma analogia à gordura,
e “Tamanho Nobre”, remetendo ao pedaço nobre da carne, parece comparar o corpo
gordo a uma carne, o que remete à gorda de armazém, trazida no capítulo I.
Também identificamos na fachada de muitas lojas plus size que, junto ao letreiro,
há a especificação das numerações comercializadas e a fonte usada para isso é,
algumas vezes, ainda maior que a do nome da loja (ex: do 48 ao 60 em letras
maiores que o nome da loja “Medida Certa”). O que deveria ser uma informação
importante sobre os produtos da loja soa como uma ironia ao tamanho dos corpos.

•

as marcas não preparam seus pontos-de-venda para receber o consumidor e atender
suas necessidades específicas (falta de manequins apropriados, portas estreitas e
cadeiras pouco resistentes são alguns dos problemas encontrados, também
encontramos exposições de roupas de modo depreciativo, esticando as peças para
mostrar o quanto são grandes),

•

o pessoal das vendas não está preparado para se relacionar com este público,
apresentando dificuldades em lhes oferecer um tratamento respeitoso (por exemplo,
é frequente encontrarmos relatos de clientes constrangidos com questionamentos de
vendedores sobre seu peso e até sugestões de dietas).
Figura 33: Exposição de marca de roupa íntima masculina no Pop Plus

Fonte: Registro feito pela autora na feira Pop Plus em 2016.
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Figura 34: Lojas plus size em São Paulo: nomes, fachadas e manequins.

Fonte: Registros feitos pelo autor ao percorrer lojas plus size nas ruas de São Paulo entre 2016-2017.

As instituições de ensino ainda não se prepararam para atender a esta demanda de
mercado: são praticamente inexistentes cursos de profissionalização voltados especificamente
para o mercado plus size. Foram verificados somente alguns cursos livres e temporários,
localizados na cidade de São Paulo, voltados apenas para dois temas dentro do mercado plus
size: consultoria de imagem e Modelagem. Mas ainda não há nenhum curso que ofereça uma
ampla formação, de modo a abranger todos os setores da indústria de moda plus size, desde a
criação ao desenvolvimento do produto até sua comunicação e chegada no ponto-de-venda.
Este cenário de moda plus problemático que identificamos expressa a absorção dos
preconceitos quanto ao corpo gordo na sociedade, tal como debatemos no Capítulo 1. A
promoção do estilo de vida magro e saudável, como observamos ao longo do final do século
XIX e XX especialmente, influenciou na estigmatização do corpo gordo, notadamente do
corpo gordo feminino. Transformar os sentidos e significados negativos que foram colados à
identidade gorda não é tarefa fácil. Eles estão presentes em toda parte, como uma micropolítica antiobesidade, e principalmente no imaginário nacional, bem como na mentalidade
dos próprios industriais, varejistas e profissionais que se dispõe a trabalhar para este público.
O que o mercado plus size brasileiro evidencia com a precariedade nos serviços em
grande parte das marcas são as noções negativas sobre corpos gordos, que são expressas por
meio de uma má vontade para trabalhar com eles. Pra que oferecer qualidade a um
consumidor que nunca teve sequer peças que coubessem nele? Como fazer uma imagem de
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moda, que deve primar pela estética, usando corpos que são irrefutavelmente considerados
feios em nossa sociedade? Para que uma modelagem sofisticada e uma peça com bom
acabamento se nada ficará bonito mesmo quando for vestido no corpo de uma mulher gorda?
Por que enaltecer a autoestima de pessoas que são doentes e devem mesmo emagrecer? Por
que oferecer moda a quem ainda precisa primeiramente ter com o que se vestir?
Salvo algumas exceções, de lojas modernas e contemporâneas que tratam os
consumidores de plus size tal como os consumidores de moda convencional (incluindo o
modo como regulam seus corpos) esses questionamentos parecem querer gritar bem alto
quando observamos a precariedade do mercado em solo brasileiro. E mesmo nos EUA, onde
também empreendemos uma observação de inspiração etnográfica no campo, ainda é possível
observar problemas semelhantes.
Nos EUA, o mercado é bem mais desenvolvido e o consumidor plus size pode
encontrar mais facilmente roupas em numerações grandes nas lojas de departamento
tradicionais, no entanto muitas vezes o estilo das peças é antiquado. No Brasil, assim como
nos EUA, a maior parte das marcas “estilosas” são encontradas somente online, e os espaços
físicos que atendem esse público são localizados em regiões periféricas (por exemplo, no Brás
em São Paulo e Bronx em Nova York) e as lojas são geralmente distantes umas das outras. A
verdade é que o mercado plus size é um submercado de moda, um mercado bastardo e
desvalorizado, embora esteja ganhando bastante visibilidade, o que indica que as coisas
devem mudar num futuro próximo.
3.3.1. A primeira revista plus size brasileira: “Moda em Curvas”.
Em 2010, foi publicada a primeira revista feminina voltada para o público plus size, a
“Beleza em Curvas”. Segunda a idealizadora e editora chefe da revista, Marcela Elizabeth
(2019), que concedeu uma entrevista exclusiva para esta tese, naquele momento 43% da
população brasileira já estava com sobrepeso e 13% com obesidade, mostrando que havia
uma demanda para a produção da revista. O site americano Venus Diva 41 veiculou uma
matéria em 3 de Agosto de 2010 (figura 35), noticiando a publicação da primeira revista plus
size em solo nacional.

41

https://www.dailyvenusdiva.com/2010/08/03/brazils-1st-plus-size-magazine-the-beleza-em-curvas-beauty-incurves/
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Figura 35: Site VenusDiva anuncia primeira revista plus size brasileira, 2010

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2J6wVmq. Acesso em 11 de março de 2019.

Elizabeth (2019) conta os motivos que a motivaram a realizar um projeto editoral
voltado para mulheres gordas. Ela conta que isso partiu de uma indignação quanto à
abordagem do gordo na mídia, sempre reduzido ao seu corpo e a uma perspectiva médica, que
o patologizava, relacionando sucesso, felicidade e sexualidade à ter um corpo magro.
A revista Beleza em Curvas é um projeto editorial que união minha paixão
pelo universo de revistas femininas com a indignação das manchetes de capa
das revistas “Caso de sucesso - Ela emagreceu 40 kg e voltou a ser feliz” por
exemplo. Naquele período era usual que toda capa tivesse palavras como
sucesso, sexo e emagreça; para chamar a atenção da leitora. Isto me causava
uma necessidade de apresentar uma mulher além disso e que não apesar
disso, continuasse sendo mulher e plena em sua vida, no trabalho, lazer,
romance e relação com os filhos e família. Não havia uma intenção de
afrontar, nem pensava na reação do público que se não se sentisse incluído
no público alvo da revista, queria apenas atingir o objetivo de representar
visualmente esta mulher, a mulher plus size. Cerca de 20 profissionais
formavam a Redação da Beleza em Curvas, e nosso primeiro papel era
eliminar qualquer tipo de preconceito com o público, seja por imagem, seja
em escolha das palavras. Respeito era o nosso lema (ELIZABETH, 2019).

A editora chefe da Beleza em Curvas nos conta que sempre foi entusiasta do mercado
plus size, “do florescer do poder da mulher, não de auto estima de vitrine, pra parecer que é,
mas de uma mudança genuína do pensamento, da mulher se olhar, se ver, se reconhecer tal
como é, com defeitos e qualidades e se reconciliar com ela mesma” (ELIZABETH, 2019).
Ela também destaca que para conquistar a credibilidade entre os grandes anunciantes
“A revista foi editada da forma mais correta burocraticamente falando, era registrada na
ANEL e auditada na gráfica, distribuída nacionalmente pela Dinep” (ELIZABETH, 2019).
Por abordar um público novo, que ainda não havia sido testado anteriormente, Elizabeth
(2019) conta que “a primeira edição ainda não tinha aprovada a distribuição pela Dinap”,
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então ela mesma fez a distribuição em algumas bancas e livrarias estratégicas com as quais a
Editora Digicamp já trabalhava em outros produtos editoriais.
As edições eram feitas com recursos da própria Editora, pois não conseguiram um
patrocínio significativo. Elizabeth (2019) diz que procurou todas as agências de publicidade
apresentando a revista e falando sobre o crescimento do mercado, porém ela reflete que
embora as pessoas parecessem acreditar no projeto, “me parabenizarem pela coragem e
vanguarda, mas no final a resposta era mas, meu cliente não tem interesse em ter uma de suas
marcas ligadas ao público gordo, porque é uma causa complicada e envolve a OMS e
problemas de epidemia de obesidade”(ELIZABETH, 2019).
O que se evidencia é um problema de ordem ético-estética, desde que abordar um
corpo patológico poderia ser interpretado como incentivo à obesidade, assim as marcas se
esquivavam. Elas preferiam continuar ignorando o público gordo como um consumidor,
mesmo que seus esforços de marketing tivessem o objetivo de aumentar as vendas e o lucro.
Elizabeth (2019) reflete o quanto é absurda essa negação do gordo como consumidor:
Ora, todos somos consumidores, todos compramos sabonete, sabão em pó,
sorvete, temos contas em banco, viajamos de férias e compramos carros. Os
publicitários se esmeram na mensagem para seu cliente vender mais, para
todo mundo, menos para o gordo. Do gordo, não queriam nem o dinheiro, se
fosse declarado. Dos gordos queriam o anonimato (ELIZABETH, 2019).

No entanto, os problemas que a revista enfrentava não eram somente econômicos.
Marcela Elizabeth relata que o preconceito contra os gordos se destacava na sociedade
brasileira em 2010 e também refletia no mercado de moda, permeado por crenças e
preconceitos corporais. As marcas plus size não admitiam sequer que as modelos
aparentassem muito gordas, mesmo que estas comercializassem vestuário para um público
com tamanho bem grande.
Na verdade enfrentava problemas em todos os lados. Havia dificuldade de
roupas interessantes para os editoriais e muitas empresas me diziam para
justificar o não empréstimo de roupa “Você usa Modelo muito gorda e
desvaloriza as nossas roupas”, isso de empresas de moda plus size. Certa
vez, minha produção conseguiu roupas de uma loja muito bonita no Bom
Retiro, as fotos ficaram lindas e quando foram levar a revista com a
produção deles, o gerente disse: “Vocês não disseram que teriam uma
Modelo tão gorda! Não posso emprestar mais”. Sobre a citada loja, consta
que a procura foi tão tão grande por numeração maior que eles tiveram que
abrir uma linha plus size, que a princípio foi marca exclusiva e atualmente se
juntou a marca original. Hoje a marca tem loja também no Shopping
Morumbi e sim, tem uma linda sessão plus size (ELIZABETH, 2019).

Um fato interessante que Elizabeth (2019) aborda na entrevista diz respeito ao que
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hoje conhecemos como gordofobia médica, sobre a qual falamos no capítulo 1. “Os
endocrinologistas, acredito, eram leitores vorazes das edições, visto o cem número de emails
que recebia sendo acusada de ser a futura assassina dos obesos mórbidos que estava
incentivando”. No entanto, ao lado de tantas críticas, ela também ressalta os elogios que
recebia, em mensagens e telefonemas de leitores gratos por se verem representados e acredita
que a revista quebrou paradigmas.
Sobre o projeto editorial da revista, Elizabeth (2019) conta que embora fosse uma
revista de moda, ela também tratava de comportamento, relacionamentos e estimulava o amor
da mulher pelo seu corpo, assemelhando-se à proposta da Mode americana. “O projeto
editorial tinha a ambição de ser algo como a Marie Claire, a Nova ou a Claudia. Sim,
falávamos de moda e tendência, mas queríamos falar de cotidiano, de carreira, de profissão,
de psicologia, de sexo, de amor, de relações humanas” (ELIZABETH, 2019). A identidade
plus size começava a se formar para as mulheres brasileiras.
Figura 36: Capas da revista Beleza em Curvas

Fonte: Imagens fornecidas por Elizabeth (2019)

Vislumbramos também convocações biopolíticas na revista (PRADO, 2013), que
ensinava um modo de ser e viver, prescrevendo receitas de sucesso e felicidade para as
mulheres gordas. Pelas chamadas nas capas da revista “Beleza em Curvas” (figura 36)
verificamos a ênfase na vida: “16 atitudes que te ajudam a viver melhor”, “Vida feliz é uma
escolha”, Moda e Mídia: saiba como essa dupla afeta sua vida”. O estímulo a autoestima e a
uma vida feliz também pode ser verificado no trecho seguinte, que estava na quinta edição da
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revista, conforme Elizabeth (2019). Um modo de viver plus size passa a ser vendido,
influenciando na formação de uma mulher, cuja identidade é baseada em critérios de
performance neoliberais, com ênfase na sua produtividade, sexualidade e escolhas de
consumo.
Qual é o número da sua felicidade? 48, 46,40,38? Já parou pra pensar que a
felicidade pode não estar em nenhum destes números? Que ela pode estar aí
dentro de você pronta para sair e contagiar, e que você pode estar se
privando de viver intensamente, só porque não usa um manequim 40. Meu
conselho é que você se olhe mais, se ame, se admire e realmente sinta que é
muito mais do que um número estampado em uma etiqueta ou peso
registrado na balança. Que este número, 2011, te faça pensar em coisas
novas (MODA EM CURVAS, 2011).

Ao final, a editora lamenta quando precisou descontinuar a revista em pouco tempo,
“Infelizmente, nossa paixão tinha um preço e 5 edições depois não conseguimos mais pagar”
(ELIZABETH, 2019). Ela diz que poderia ter dado continuidade às edições pela internet e
pelo site da revista, mas conta que “naquela época o acesso à revista digital ainda era muito
pequeno e meu purismo de jornalista apaixonada por papel me dava uma descrença neste
trabalho”. Assim, além de terem projetos editorias semelhantes quanto à abordagem da
mulher gorda, a Mode americana e a Beleza em Curvas brasileira, tiveram o mesmo fim, o que
mostra como tratar o corpo gordo é difícil em ambas culturas, onde estereótipos e
preconceitos dominam a visão sobre o indivíduo com excesso de peso.
Ao visualizar a história da moda plus size no Brasil e EUA, identificamos uma
distância temporal no desenvolvimento do mercado em ambos países. Nos EUA constatamos
três momentos em que a moda plus size emerge e ganha visibilidade: entre 1915 e 1930 sob a
denominação de Indústria Stoutwear. Entre 1980 e 2000, durante o período de crescimento da
economia americana na era Reagan, e desde 2010 até hoje. No Brasil, só acompanhamos o
terceiro período, já que a moda plus size aqui é bem recente, e só se instaura nos anos 2000,
mais fortemente desde 2010. Essas flutuações observadas no mercado americano, em que a
moda plus size entra em evidência e logo em seguida parece desaparecer trazem à tona um
importante fator.
O crescimento da moda plus size não se dá por questões de ordem social como poderia
se supor, e sim econômicas. Nos EUA, em períodos de crescimento da economia, a moda plus
size ganha evidência, se apresentando como uma solução eficaz para alargar o mercado de
consumo de moda. Foi isso que aconteceu entre 1915 e 1930, entre 1980 e 2000, e desde 2010
nos EUA. E tão logo uma crise econômica se manifesta, o mercado é reduzido.
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Já no Brasil, de 2010 até hoje, vivemos uma crise econômica e o mercado plus size
surge como uma alternativa à decadência do mercado convencional. Uma pesquisa da
Abravest (2017) mostra que enquanto a moda convencional está estagnada no Brasil, a moda
plus size cresceu 6% ao ano. Ou seja, a moda plus size é identificada como uma estratégia
econômica em ambos países, embora os EUA a enxerguem um bom negócio em tempos de
crescimento, e o Brasil aposte nela para sair da crise. Esse fato comprova como a moda plus
size é uma estratégia biopolítica do consumo, ao passo que é usada como recurso para
reordenação do consumo, seja em momentos de fartura, seja em momentos de crise, estando
estreitamente relacionada ao mercado neoliberal.
Percorrer a história da moda plus size nos possibilitou compreender como o mercado
constrói o corpo gordo, a partir dos discursos sociais. Além de usarem estratégias
semelhantes, o mercado brasileiro e americano enfrentam os mesmos desafios para
profissionalizar o setor, especialmente quanto à mão de obra qualificada, embora o mercado
americano esteja em um estágio mais avançado e sirva até de modelo para o brasileiro em
alguns aspectos. Esta dificuldade encontrada está estritamente associada ao estigma
vivenciado pelos corpos gordos, desde a modernidade, como observamos no Capítulo 1.
Também observamos que o mercado plus size em ambos países movimenta um circuito
cultural e de consumo, que possibilita a formação de bissociabilidades do consumo.
No entanto, ressaltamos algumas características distintas da constituição do mercado
nos dois paises. Nos EUA, grande parte das lojas de departamento estão acolhendo a moda
plus size nos últimos anos, aumentando a grade de numerações. No Brasil, não observamos
esse movimento, e até mesmo quando algumas lojas de departamento anunciam aumento na
grade, vão no máximo até 48. Considerando que no Brasil também se aplica o modelo de
vanity sizing às numerações, o tamanho 48 geralmente veste entre 44 e 46, o que faz com que
seja ainda mais difícil que essas lojas atendam o público gordo.
Um aspecto diferente no desenvolvimento da moda plus size no Brasil é a criação de
pequenas confecções para atender este público, com características mais autorais que nos
EUA, em que o consumo de moda em geral para a classe média é massificado por meio das
grandes redes de lojas de departamento. O evento brasileiro Pop Plus provavelmente
influencia essa característica mais autoral da moda plus size brasileira, já que expõe stands de
pequenos produtores, lhes dando visibilidade. Também por ser marcado como evento de estilo
alternativo, o Pop Plus autoriza aos estilistas liberdade poética nas criações.
Quanto às revistas e anúncios publicitários que veiculam o estilo de vida plus size
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verificamos estratégias retóricas muito semelhantes. Se apoiando na lógica da performance, os
discursos dirigidos às mulheres plus size estimulam que elas adotem as mesmas premissas do
estilo de vida magro tão alardeado nos últimos tempos. Neste contexto, a mídia estava
atrelada aos processos de consumo para a transformação do corpo gordo em plus size.
Os veículos de comunicação apresentam-se como arautos desse novo mercado ou
nicho de consumo, alicercando as condições necessárias para reordernar o consumo de modo
a conseguir um lugar para abrigar o segmento plus size. Desse modo, verificamos que a moda
plus size se desenvolveu a partir de uma instância marcária, do sistema midiático e do próprio
sistema do consumo, que possibilitaram o engendramento de biopolíticas e biossociabilidades
do consumo.
As convocações midiáticas e de consumo para o estilo de vida plus size formam a
identidade de uma mulher que alcança liberdade para ser bela, trabalhar e ter uma vida sexual,
desde que seja uma consumidora, e é através do consumo que acessa sua identidade de mulher
plus size. Foi essa identidade performática da mulher plus size que revistas como a americana
Mode e a brasileira “Moda em Curvas” buscaram vender em seu projeto editorial.
A decisão de descontinuar as revistas não nos parece evidenciar fracasso no nível do
consumo, desde que essas foram eficazes na formação de identidades e biossociabilidades do
consumo quanto ao corpo gordo. O fracasso das revistas se origina no âmbito social, em que o
corpo gordo não é aceito e a moda plus size atua como estímulo ou incentivo à obesidade, tal
como argumentavam os médicos que escreviam para Elizabeth (2018), editora da revista
brasileira “Moda em Curvas”. Embora as revistas tenham tido problemas financeiros,
acreditamos que estes são mais impulsionados pela ordem social que pelo consumo.
Constatamos, neste capítulo, que progressivamente, as estratégias biopolíticas relativas
ao corpo feminino, com a intensificação dos sistema da moda, assumem contorno de
ordenamento estético: assim o padrão de beleza – magro, jovem e caucasiano, promovidas
na instância midiática, são resignificadas e atualizadas pela e na biossociabilidade do
consumo. Não estamos mais no domínio da estratégia biopolítica clássica que atua, na
perspectiva do Estado, visando investir sobre a população como um todo, mas no domínio da
biossociabilidade, resultante de critérios de mérito (beleza física relativa a mulheres
consumidoras) que ganham sentido nas práticas de consumo e nas lógicas de mercado, bem
como da moda. Verificamos que a noção de biossociabilidade atualiza a biopolítica clássica,
havendo um deslocamento no poder, que partia do estado, com técnicas de governo, e agora
parte do ambiente mercadológico, por meio do engendramento de biossociabilidades nos
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ordenamentos do consumo contemporâneos.
Em 06 de dezembro de 2018, Flávia Durante, organizadora do Pop Plus, escreve uma
matéria para o site online “Universa”, em que critica o uso do termo plus size para denominar
um estilo ou uma mulher. Ela explica que esse é somente um termo mercadológico, usado
para denominar o tamanho. Corroborando com isso, há alguns anos existe uma campanha na
internet chamada de droptheplus, que pede o abandono do termo plus size, entendido como
estigmatizante por ser um termo de mercado e não de identidade. Entendemos que essas
críticas à adoção em massa do termo plus size tem argumentação correta, desde que reduzem
as mulheres a um tamanho, a um produto.
No entanto, embora o nome plus size denomine somente um tamanho em inglês,
quando aplicado como um adjetivo à mulher significa adotar o estilo de vida plus size. Este
estilo de vida afeta o corpo, o comportamento, a mente e o modo de viver dessa mulher,
atuando como um dispositivo vinculado a moda, promovendo a reordenação da sua vida. A
mulher gorda é inserida no circuito de consumo magro, precisando também ser saudável e
leve (embora gorda): ela malha, se alimenta corretamente e incorpora práticas cosméticas e
estéticas para ficar bela e desse modo atingir a felicidade, que se vincula ao consumo na
contemporaneidade. Desse modo, a mulher plus size é um produto de noções pós-modernas de
construção da identidade: seu corpo é promovido pelo mercado em decorrência de suas
lógicas de produção. Nesta perspectiva, as consumidoras de moda plus size têm existência
somente dentro do mercado neoliberal.
A biopolítica que controlou os corpos e o tamanho da mulher por meio da moda
durante toda a modernidade persiste também na moda plus size, mas se sofistica,
evidenciando um estágio avançado do biopoder, em que biopolítica transforma-se em
psicopolítica (HAN, 2017). Ao invés de negar o corpo magro e celebrar o gordo, os
ordenamentos midiáticos e de consumo promovidos no âmbito da comunicação de moda plus
size no Brasil e nos EUA ressignificam os sentidos conferidos à magreza e à obesidade,
promovendo uma nova identidade da mulher gorda. A identidade plus size se constrói, por um
lado, quando ela é convocada a aderir às práticas de consumo da mulher magra ou seja, adotar
o estilo de vida ”saudável e magro”. E por outro lado, quando reivindica os direitos da mulher
gorda e ressignifica os sentidos negativos atribuídos a este corpo. A mulher plus size é uma
gorda magra, ou melhor, ela não é gorda, tampouco magra, é plus size, desde que sua
existência se apresenta no e pelo consumo.
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CAPÍTULO 4 - MODA PLUS SIZE COMO RESISTÊNCIA: DAS BIOPOLÍTICAS DAS
MARCAS ÀS BIOPOTÊNCIAS DAS CONSUMIDORAS

O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se
cruzam, o corpo está em parte alguma: ele está no coração do mundo,
este pequeno fulcro utópico, a partir do qual eu sonho, falo, avanço,
imagino, percebo as coisas em seu Iugar e também as nego pelo poder
indefinido das utopias que imagino.
Michel Foucault

Como vimos, a identidade da mulher plus size é um produto resultante de biopolíticas
e de biossociabilidades do consumo engendradas no mercado de moda plus size. A mulher
plus size só adquire cidadania por meio de suas práticas de consumo. Tal como GarcíaCanclini identificou, o sujeito contemporâneo pode alcançar identidade por meio de sua
participação no consumo, sendo consumo e cidadania duas faces da mesma moeda. Ele
também observa que “A expansão das comunicações e do consumo gera associações de
consumidores e lutas sociais, ainda que em grupos marginais” (GARCÍA-CANCLINI, 1997,
p. 262).
É sobre luta, rebeldia, comunicação e consumo que nosso último capítulo fala.
Pretendemos avaliar a moda plus size como espaço político de negociações e lutas sobre os
sentidos e significados atrelados ao corpo desde a modernidade. LeBesco (1970) explica que
quando chamamos um corpo gordo de rebelde há dois sentidos sobre rebeldia que podem ser
identificados. Primeiro, o rebelde como não disciplinado, não civilizado, sem saúde e não
atraente, o que está bem próximo dos significados identificados no Capítulo 1.
Já o segundo sentido de rebelde que ela traz é uma proposta para pensarmos no corpo
gordo não como uma condição médica ou estética, e sim como uma situação política, um viés
que também já trouxemos no Capítulo 1, mas que agora desejamos aprofundar. Corpo gordo
rebelde como corpo ativista. Corpo contestador, que se volta contra as instituições que o
aprisionaram num modelo ideal. Corpo que reivindica a inclusão de todos os corpos, corpo
como espaço para resistência. Alinhando-nos à LeBesco, buscaremos abordar o corpo gordo
na perspectiva da sua dimensão política, como disruptivo, rebelde e protestante, assim a
condição de gordura corporal passa a carregar um novo peso como prática subversiva que
chama atenção para noções ideais de beleza e saúde.
Lipovetsky (2015) denomina “capitalismo artista” o momento sócio econômico
contemporâneo no qual, de acordo com o autor, a dimensão estética perpassa todas as esferas
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da vida em sociedade. “O domínio do estilo e da emoção se converte ao regime hiper: isso
não quer dizer beleza perfeita e consumada, mas generalização das estratégias estéticas com
finalidade mercantil em todos os setores das indústrias de consumo” (LIPOVETSKY, 2015, p.
28). A lógica da arte é deslocada para o ambiente mercadológico, posto que as marcas
precisam, cada vez mais, nutrir-se de design, embelezamento e inovação para proporcionar
fruição estética, tornar seus produtos competitivos e revitalizar constantemente sua imagem.
O consumidor ganha voz e externa suas críticas às marcas por meio das redes sociais,
reivindicando a construção de uma comunicação pautada por princípios éticos. Neste
contexto, o consumo se torna lócus no qual convergem as manifestações de natureza éticoestéticas, principalmente no âmbito da comunicação marcaria: conforme argumenta Rocha
(2009, p. 985), “pensar no consumo e pensar o consumo implica assim investigar as
possibilidades estéticas e éticas por ele engendradas”. Na perspectiva apontada por Rocha,
concebemos o consumo na sua dimensão sociocultural, como um processo complexo que
envolve redes de afeto, vínculos sociais, transformações das práticas econômicas e políticas.
Identificamos várias ações de comunicação espontânea dos consumidores, em forma
de net ativismos, que contestam o padrão de beleza vigente e que se utilizam da plataforma
digital para ganhar visibilidade. Por exemplo, loveyourlines foi promovida por duas mães
norte-americanas, e mostra as transformações do corpo, decorrentes do aparecimento de
estrias pós gravidez, e convida os indivíduos a fazerem o mesmo: postar imagens de seus
corpos com estrias sob a hashtag loveyourlines no Instagram.
Outra ação de ativismo em relação ao corpo que identificamos nas Redes é o
empowerallbodies, que traz fotos de corpos obesos, mutilados, etc. Esse movimento busca dar
visibilidade aos corpos diferentes, ou seja, aqueles que estão fora do padrão de beleza
recorrentemente divulgado pela mídia, evidenciando a necessidade de ampliação do espaço
dado para outras estéticas no contexto midiático. Hoff (2016) reflete sobre o corpo diferente:
A imagem de um corpo diferente em lugar central da peça publicitária
associado positivamente a um produto ou marca produz deslocamento do
recorrente lugar de desqualificação desse corpo, quando considerado o
conjunto ou série de imagens que integram a produção publicitária anterior
àquela do período estudado. A substituição do "corpo padrão” pelo “corpo
diferente” exemplifica uma alteração do regime de visibilidade da
publicidade que resulta, em decorrência, em modificação da iconografia do
consumo, pois implica também a inserção, de modo legitimador, da imagem
de corpo diferente no conjunto das peças publicitárias (HOFF, 2016, p. 32).

Estas ações de comunicação dos consumidores, quando reivindicam espaço midiático
para outros tipos de corpos, além do magro, lutando pela inserção do corpo diferente na esfera
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do consumo, dizem respeito à concepção de vida na sociedade contemporânea. Deste modo,
podemos dizer que tais movimentos reivindicam a inserção do biológico (vida) no político, ou
seja, buscam reordenar a vida. São agenciamentos biopolíticos e, embora sejam de ordem
política, eles não são de política pública: são manifestações no âmbito do consumo.
Também identificamos ações de comunicação micro que ganham visibilidade. Nestas,
identificamos reações de consumidores no mundo inteiro (não somente Brasil e EUA) contra
como a publicidade de marcas de moda, reivindicando a transformação social das noções
sobre corpo e beleza, aceitas e difundidas em nossa sociedade hoje. Essa atuação política do
consumidor é um fenômeno que surge na última década no mundo inteiro, com ações de
ativismo especialmente digitais, o que mostra a importância da internet como lócus para ação
política. Alguns destes episódios serão apresentados adiante e nos convidam a refletir, a partir
de Ranciére – especialmente os conceitos de política e polícia.
Rancière (2005) concebe a política em uma relação estreita com a dimensão estética.
Assim, estética e política são maneiras de organizar o mundo sensível, de dar a entender, de
dar a ver, de construir a visibilidade e a inteligibilidade dos acontecimentos. A política é
entendida por Rancière como a criação de uma cena dissensual capaz de reenquadrar o
comum de forma polêmica, como uma potência poética de criação de cenas de dissenso, que
abre espaço para aqueles que não eram considerados passem a ser, por meio do ato de tomar a
palavra e enunciá-la/performá-la diante dos outros.
Nesse movimento, os sujeitos reconfiguram o comum de uma comunidade e
promovem uma nova partilha do sensível, fazendo visível e audível o que não era. O autor
credita a força da interrupção da ordem vigente às competências dos sujeitos em dissociar-se
dos lugares que lhes foram previamente distribuídos por meio de uma ficção. Assim, esses
sujeitos são entendidos como atores, que ao reivindicar visibilidade performam uma cena
teatral, “uma forma de esculpir na realidade, de agregar a ela nomes e personagens, cenas e
histórias que a multiplicam e a privam de sua evidência unívoca” (RANCIÈRE, 2010, p. 55).
De acordo com Rancière (2005), a racionalidade própria da política é a racionalidade
do dissenso. A ação política, via dissenso, rompe com a configuração dada ao estado de
coisas, frequentemente naturalizadas, em que as relações de dominação encontram-se
cristalizadas, demarcando os destinos e lugares ali definidos. Trata-se de uma batalha sobre o
sensível e o perceptível. Esta atividade dissensual provoca deslocamentos vários, dentre eles,
deslocamentos de sentido.
Política e polícia são duas formas de partilha do sensível, que se opõem em seus
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princípios e estão interligadas em seu funcionamento. A política age sobre a polícia, tendo
como função principal perturbar o arranjo policial das coisas, intervindo sobre o que é
definido como visível e enunciável. Como admite Rancière (2011), a política não possui
terreno próprio e deve construir seu palco no campo da polícia. “Não há lugar fora da polícia,
mas há modos conflitantes de fazer coisas com os ‘lugares’ que a polícia aloca: reordenandoos, reformando-os ou desdobrando-os” (2011, p. 6).
Também poderíamos falar de uma nova politicidade presente nestas polêmicas em
torno da moda plus size, sendo essa politicidade tomada na acepção de Rose Rocha (2009).
Esta autora propõe uma política da comunicação e do consumo, sem se vincular a uma
postura ou aderir a um projeto ideológico tradicional. Ela busca investigar a relação entre
comunicação, consumo e politicidades emergentes a partir de movimentos em rede, como um
“quê-fazer” que provenha da vida cotidiana.
O corpus é composto por mensagens midiáticas que conferem visibilidade ao corpo
obeso, advindas do mercado de moda plus size e de blogs e sites de ativismo digital. Para
analisá-los, tomamos como inspiração a perspectiva do analista de discurso que, desde a
definição e seleção do material a ser estudado, revela sua posição de sujeito pesquisador, o
qual não se coloca fora da história, do simbólico ou da ideologia.
Ele se coloca em uma posição deslocada que lhe permite contemplar o processo de
produção de sentidos em suas condições” (ORLANDI, 1999, p. 61). A análise de discurso
orienta a atitude analítico-reflexiva adotada, considerando especialmente duas noções:
condições de produção e a inter-relação entre ditos e não ditos sobre o corpo plus size. Assim,
o procedimento de análise não busca o estudo de cada matéria especificamente, mas o
conjunto do material coletado a fim de descortinar o movimento dos sentidos.
Entendemos que o mercado de moda plus size opera como “polícia”, já que, ao buscar
inserir e dar visibilidade a outros corpos além daqueles contemplados pelo padrão
hegemônico, ele o faz sob a mesma lógica do mercado tradicional: apresentando modelos com
corpo mais magro que o das consumidoras para as quais as marcas e produtos são
direcionados. Ao classificar como modelos plus size aquelas mulheres cujo corpo é um pouco
mais largo que o corpo padrão magro, o mercado de moda plus size reforça a ditadura da
magreza. De acordo com Hoff, “quando a publicidade altera seus regimes de visibilidade e
publiciza imagens de corpo diferentes do padrão de beleza, saúde e juventude, ela o faz a
partir do funcionamento do discurso e suas estratégias de significação” (HOFF, 2015, p. 08).
No entanto, também há uma lógica política incontestável no mercado plus size.
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Somente por veicular representações de mulheres gordas dentro de um sistema publicitário
que há décadas divulga recorrentemente o modelo de corpo padrão magro, já há um
deslocamento nos sentidos sobre o corpo. Embora não haja uma ruptura total no modelo
corporal como sugere a política, conforme Rancière (2006), encontramos vestígios políticos
na esfera midiática das marcas de moda plus size.
Assim, a moda plus size opera num duplo movimento: se de um lado promove a
visibilidade e reclama lugar para os corpos gordos nos fluxos comunicacionais, por outro lado
também reforça uma desigualdade já existente e produz certas ambivalências, pois, ao mesmo
tempo que inclui um novo público, também provoca uma exclusão de proporções ainda
maiores, que atinge não só os indivíduos gordos, mas o público em geral.
Este movimento que inclui, mas também exclui parece constituir os dissensos
midiáticos, notadamente aqueles em torno de preconceitos e estigmas sociais. Até mesmo os
episódios de contestação e ativismos, que são guiados por uma perspectiva política,
evidenciam, ao mesmo tempo, a atuação de uma lógica de polícia, o que mostra que política e
política são noções interdependentes.
O mercado de moda plus size como um todo, e principalmente a produção publicitária
das principais marcas do referido segmento, parecem ser regidos por lógicas muito próximas
daquelas que do mercado de moda hegemônica: a maioria das modelos plus size têm
obesidade questionável, pois são altas, caucasianas e não apresentam obesidade mórbida – são
pessoas de compleição física grande (curvilíneas), que apresentam características muito
semelhantes às das modelos tradicionais, ou seja, altas, pele clara e magras. Em outros termos,
o padrão de beleza vigente se impõe também para modelos plus size.
Desse modo, o engajamento social promovido pelas críticas aos anúncios de moda
plus size que analisaremos a seguir, apontam-nos a necessidade de repensar o contexto
contemporâneo a partir dessas novas vinculações estabelecidas com grupos sociais que
criticam a construção política e a regulação da identidade gorda, reivindicando visibilidade
para outras estéticas corporais além da hegemônica.
A partir de uma observação do que é produzido e veiculado pelas marcas de moda,
analisamos algumas peças publicitárias, nas quais identificamos estratégias retóricas
polêmicas, que nos permitem discutir sobre o político, as politicidades e a polícia em relação
ao corpo. As peças publicitárias são exemplos para analisarmos os mencionados aspectos. O
primeiro exemplo envolve um episódio de polarização entre imagens publicitárias e, em
decorrência, a ressignificação dos corpos gordo e magro, a partir das campanhas das marcas

185

Victoria´s Secret (lançada em 2014) e Lane Bryant, em 2015.
Intitulada de Theperfectbody, a campanha da Victoria´s Secret foi amplamente
criticada nas redes sociais devido ao seu conceito criativo, que trazia a noção de “corpo
perfeito”. Tais críticas resultaram na mudança do slogan da campanha. Alguns meses depois,
a marca Lane Bryant lança a campanha do soutien Cacique, com imagem de modelos plus
size, numa alusão à campanha The perfectbody da Victoria´s Secret, com o slogan/hastag
I´mnoangel, que traz à cena midiática estéticas corporais divergentes daquela promovida pela
Victoria’s Secret.
O segundo exemplo envolve dois episódios de comunicação em dois distintos sites
estrangeiros: o primeiro, de 2015, é de um site chinês Aliexpress, que anuncia uma calça plus
size, apresentando uma modelo magra vestindo uma calça tamanho 5XL, equivalente ao GGG
no Brasil, de modo inusitado: ela veste suas duas pernas em apenas uma das pernas da calça,
deixando a outra livre. Já no segundo episódio, de 2016, o site Wish veicula o anúncio de um
short plus size, no qual uma modelo magra (em conformidade com o padrão de beleza
dominante da mídia) veste o short colocando suas duas pernas dentro de um único lado do
short. Veremos também a ressignificação deste episódio por uma consumidora e os seus
sentidos.
Em maio de 2015, a Protein World, uma empresa de suplementos alimentares, veicula
um anúncio de um de seus produtos para emagrecimento no metrô de Londres, o qual gera
polêmica, exibindo uma modelo magra de biquíni, que oferece seu corpo como modelo e
questiona ao público se estão com o corpo pronto para ir à praia. Esse anúncio foi interpretado
por diversos grupos de ativistas como inapropriado por promover um padrão corporal
inatingível e não saudável.
Em setembro de 2016, a marca de moda C&A, posicionando-se a favor da diversidade
e denunciando preconceitos de gênero e raça, veicula a campanha publicitária “Entre na
mistura jeans”, cujas peças apresentam frases como “sou negra, sou loira”, “sou menina, sou
menino”. Um dos anúncios desta campanha (relacionado à moda plus size) apresenta uma
modelo curvilínea, que não aparenta ter corpo gordo, afirmando “sou gorda, sou sexy”.
Tal estratégia gerou indignação no público que se manifestou nas redes sociais. Outro
episódio que trazemos para análise aconteceu em março de 2017, quando a rede de roupas
Zara lançou, na Europa, a campanha Love Your Curves. Esta tinha como tema criativo um
argumento pela aceitação do corpo curvilíneo, entretanto, modelos muito magras
protagonizaram as peças publicitárias, o que promoveu grande repercussão negativa nas redes
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sociais. Veremos também a ressignificação deste episódio por duas consumidoras e os seus
sentidos.
O último episódio envolve uma campanha malsucedida da marca americana LPA, que
é comercializada no site Revolve. A marca afirma que criaria uma campanha crítica a respeito
do que denominam como cyberbullying. Esta coleção seria composta por cinco modelos
usando moletons com frases preconceituosas em relação ao corpo de algumas celebridades,
que teriam sido enviadas por meio de suas mídias sociais.
No entanto, a veiculação no site da Revolve de um moletom da coleção, onde estava
escrita uma frase de preconceito em relação ao corpo gordo, numa modelo magra, gerou um
entendimento contrário ao que a marca dizia ser seu objetivo com a campanha. O episódio
causou indignação nos consumidores, que postaram textos nas mídias sociais contestando o
site Revolve e a marca LPA, interpretados como gordofóbicos pelos ativistas digitais.
Todos os episódios provocaram manifestações ativistas de indivíduos-sujeitos em
ambiente online, os quais criticaram os sites e as marcas e/ou apenas as marcas, por
veicularem os mencionados anúncios. Em sua maioria, as manifestações eram de revolta e
indignação, mas também observamos um debate sobre a obesidade e, neste caso, foi possível
identificar que, de modo geral, há duas perspectivas distintas de críticas envolvendo a
presença de modelos gordas nas peças publicitárias que formam o corpus: de um lado, os
internautas reclamam a ausência de diversidade de estéticas corporais na publicidade e
louvam a presença de modelos plus size; de outro, desaprovam e apontam um possível
incentivo à obesidade por parte das marcas de moda plus size.
Os contornos destas polêmicas permitem uma reflexão sobre as relações estabelecidas
entre consumidores e marcas no contexto contemporâneo, principalmente no que diz respeito
aos desdobramentos e tensionamentos éticos e estéticos. A marca atua como uma instância
produtora de sentidos, pautando as relações entre as instituições e as pessoas. Nesta
perspectiva, Clotilde Perez argumenta que a marca precisa nutrir-se “na estética como
fundamento expressivo e simultaneamente atuar de forma ética para se sustentar e se
realimentar de sentidos de valor” (2008, p.01).
Consideramos que as reações online dos indivíduos-sujeitos aos mencionados
anúncios publicitários são ações/atos de natureza política, pautadas em princípios éticos e
estéticos, que denunciam a indissociação dessas esferas nas contemporâneas culturas do
consumo. Buscamos examinar como o tensionamento entre política e polícia engendra um
fenômeno maior, que é o movimento entre biopolítica e biopotência em torno da moda plus
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size.
Analisamos a seguir os episódios/movimentos de contestação desenvolvidos pelas
redes sociais midiáticas buscando identificar o engendramento de biopolíticas e biopotências,
por meio de suas reverberações éticas e estéticas, que revelam o tensionamento das noções de
política e polícia presentes no pensamento de Rancière (2005) e a de politicidades, tal como
compreendida por Rose de Melo Rocha (2009).

4.1. Lane Bryant X Victoria´s Secret: entre o corpo perfeito das angels e o corpo real
Victoria's Secret é uma companhia estadunidense que comercializa lingeries, e uma
variedade de outros produtos de beleza femininos. Foi fundada em São Francisco, Califórnia,
em 1977. Em 1982, a marca foi vendida para a corporação The Limited Inc42, e hoje é
propriedade de sua sucessora, a companhia Limited Brands43, com sede em Columbus, Ohio.
A marca ganhou notoriedade nos anos 1990, após contratar modelos famosas para suas
campanhas publicitárias e seus desfiles de moda. Anualmente, realiza um grande desfile com
superproduções de moda, o que lhe confere visibilidade no mundo todo. O Victoria’s Secret
Fashion Show44 é considerado um dos eventos mais bonitos e também o mais caro do mundo
da moda: o investimento nos desfiles, iniciado em 120 mil dólares já teria alcançado a marca
dos 12 milhões de dólares.
Por sua vez, a marca Lane Bryant, líder na produção de lingerie feminina para
mulheres plus size, tamanhos que vão de 14 a 28 (numeração EUA), comercializa uma
extensa coleção de acessórios, calçados, e lingeries, que se encontram disponíveis em lojas
físicas e online. É subsidiada pelo Grupo Ascena Retail Inc45, e suas campanhas publicitárias
revelam engajamento em causas sociais em prol do debate acerca dos padrões hegemônicos
de beleza e da aceitação do corpo diferente.
Em 2014, Victoria´s Secret divulga uma campanha publicitária intitulada The perfect
body46, que foi amplamente criticada nas redes sociais devido ao seu conceito criativo, que
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trazia a noção de “corpo perfeito”. Tais críticas resultaram na mudança do slogan47 da
campanha. Alguns meses depois, a marca Lane Bryant lança a campanha do soutien Cacique,
com imagem de modelos plus size48 numa alusão à campanha “The perfect body”, com o
slogan/hastagh49 I´mnoangel12, trazendo, à cena midiática, estéticas corporais divergentes
daquela evidenciada pela Victoria’s Secret.
Os contornos desta polêmica compreendem tanto uma reflexão sobre o significado das
marcas na atual era do capitalismo quanto uma reflexão sobre o corpo. Para Semprini,
estudioso das marcas, “o corpo em suas múltiplas facetas e talvez de uma maneira abusiva,
encontra-se no centro das práticas de consumo pós-modernas” (2010, p.60), de modo que o
corpo assume protagonismo no debate sobre as imagens publicitárias. Na sociedade
contemporânea, “a disseminação social da marca a levou a ocupar um número crescente de
territórios da discursividade social e a estar cada vez mais presente no espaço público”
(SEMPRINI, 2010, p. 264).
Buscamos analisar esta polêmica midiática e suas reverberações a respeito dos padrões
de beleza, problematizando a produção de sentidos relacionados ao corpo e às marcas, a partir
do aporte teórico-metodológico da análise de discurso francesa em perspectiva histórica,
considerando conceitos da antropologia para as reflexões sobre imagem e imaginário nas
contemporâneas culturas do consumo.
Os personagens fundamentais responsáveis pela fama da Victoria’s Secret são as
angels50: elas compõem um grupo de modelos mais bem pagas do mundo para representar a
marca num período determinado. Todas seguem o mesmo padrão de beleza: corpo magro,
pele bronzeada, com uma longa cabeleira, maquiagem sutil, e lábios carnudos. A maioria das
modelos é branca e loira; em número reduzido, modelos morenas ou negras.
As modelos incorporam o ideal de mulher e de beleza que a Victoria’s Secret deseja
mostrar. Lipovetsky (1989) comenta que paralelamente ao cinema, o universo da moda, da
fotografia e da publicidade criou o outro grande arquétipo da beleza feminina moderna: a
manequim, segundo ele, uma beleza para a moda, e não uma beleza para o desejo masculino.
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O termo angel, utilizado na campanha publicitária da Victoria’s Secret, alude à figura
do anjo, presente no imaginário ocidental. Trata-se de um ser esteticamente perfeito, dotado
de uma beleza divina, que com suas asas (as modelos desfilam com asas) podem alçar voos
que os humanos não podem. A marca trabalha com a imagem destas figuras, explorando uma
mulher que reúne, ao mesmo tempo, ar angelical e sex appeal muito forte. As angels têm seu
potencial imagético canalizado para as estratégias de venda e atuam como simulacros,
encarnando modelos de perfeição estética.
Caminhando em direção contrária ao proposto pela Victoria’s Secret, que impõe a suas
consumidoras um ideal de beleza baseado em padrões hegemônicos, a grife Lane Bryant
constrói seu projeto de sentido a partir da noção de liberdade, personificada na imagem de um
corpo que não obedece aos padrões de beleza vigentes: trata-se de um corpo não-normatizado,
desviante, marginalizado, excedente. Engajada neste projeto de sentido, a marca conquistou
fãs no mundo inteiro, tendo substituído o termo plus size (tamanho grande, tradução nossa)
por her size (tamanho dela, tradução nossa), buscando diminuir o estigma sobre o corpo
gordo, que o mercado reitera com a segmentação em nichos específicos, como é o caso do
plus size.
A campanha da Victoria´s Secret divulga a nova linha de sutiãs denominada Body
(corpo, em inglês) e, como trocadilho, sugere que suas modelos tenham o "corpo perfeito".
Essa associação entre as formas dos corpos das modelos e as formas dos soutiens, revela as
lógicas da sociedade de consumo contemporânea, que mercadorizam o homem e a vida, e
fetichizam os produtos-mercadorias.
Nesta campanha publicitária, junto à frase The Perfect Body (O Corpo Perfeito,
tradução nossa), encontram-se modelos de corpos esculturais, em conformidade com os
padrões midiáticos de beleza, ou seja, corpos magros, medidas proporcionais, e barrigas
zeradas, nada de celulite ou gordura abdominal a borrar a perfeição de seus corpos-imagem.
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Figura 37: Campanha The perfect Body da Victoria´s Secret

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2O0lQlA. Acesso em 11 de março de 2019.

Tal imagem publicitária gerou revolta por parte de um grupo de consumidoras
londrinas, que criaram uma petição online no site Change.org51, reivindicando a mudança da
campanha para abranger corpos fora do padrão de beleza hegemônico. Trata-se de uma
denúncia à colonização das imagens promovida pela mídia, que cultua imagens-corpos
perfeitos- impossíveis de serem atingidos. O que chama a atenção nesta imagem é que ela não
impactou tanto pelo que disse, e sim pelo que não disse, pela exclusão de outras estéticas
corporais.
Para Orlandi (1995), o silêncio é fundante. Ao fazer essa afirmação, ela quer dizer que
o silêncio é condição primeira para o dizer. Orlandi advoga que “a linguagem estabiliza o
movimento dos sentidos. No silêncio, ao contrário, sujeito e sentido se movem largamente”
(ORLANDI, 1995, p. 27). Deste modo, pensar o silêncio é falar de dialogia, ou seja, da
relação com o outro. A ausência de corpos gordos só se fez notar pela presença excessiva dos
corpos magros na referida campanha, assim, o silêncio constitui o sujeito, sendo parte da
experiência da identidade. Compreender o silêncio é “conhecer os processos de significação
que ele põe em jogo. Conhecer os seus modos de significar” (ORLANDI, 1995, p. 50).
Ora, paradoxalmente, quanto maior é a diluição do consumo na vida dos
indivíduos, maior é também sua inserção no centro de seus projetos de vida,
e torna-se ainda mais necessário que este consumo entre em ressonância com
tais projetos, que ajude a lhes dar um sentido diferente, que não seja

51
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puramente quantitativo ou repetitivo (SEMPRINI, 2010, p. 50).

O abaixo assinado promovido pelas reivindicantes recebeu mais de 30 mil assinaturas,
e era acompanhado de um convite especial: postar uma foto com a hashtag “Sou perfeita”52.
Nesse movimento de contestação, reivindicam a visibilidade de outras estéticas corporais (as
imagens postadas). De acordo com as reivindicantes londrinas, uma marca com o potencial
comunicativo e a visibilidade da Victoria's Secret, muito popular nos Estados Unidos e no
Reino Unido, principalmente entre mulheres jovens, seria prejudicial para a autoestima.
Concordamos com Rose Rocha (2013), quando diz que o homem, inconsciente de sua
condição de imagem, enxerga liberação onde há assujeitamento. Crendo-se livres e
desafiadores, elas evidenciam a servidão voluntária, através de sua reclamação por serem
também perfeitas, o que vai de encontro com o conceito de psicopolítica identificado por Han
(2017), sobre o qual discorremos no Capítulo 2. O sistema neoliberal leva o eu a se auto
explorar, o que interpreta como liberdade. As consumidoras atuam politicamente,
reivindicando imagens e novas práticas por parte das marcas; mas também deixam entrever
vestígios de polícia, quando pressionam a moda para acolhê-las nos moldes da moda
tradicional.
Figura 38: Reivindicações à campanha The perfect Body

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2CePezS. Acesso em 11 de março de 2019.
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Depois de mais de uma semana de críticas e reivindicações, a marca modificou a frase
polêmica: de The perfect body para A Body for everybody (Um corpo para todas, tradução
nossa – Figura 39). Entretanto, a mudança de slogan ainda causa incômodo, pois há uma
alteração lexical que não é acompanhada de alteração de sentidos. A marca mantém seu
posicionamento de polícia, conforme Rancière (2006), atualizando a desigualdade O novo
enunciado mantém a ideia de não diversidade: se na primeira versão, trata-se do corpo
perfeito; na segunda, trata-se de um único corpo – e a imagem reitera o corpo perfeito.
Meses após o episódio das consumidoras criticando a ditadura do corpo magro, a
marca Lane Bryant retoma a imagem da campanha da Victoria’s Secret, mas ao invés de
modelos magras traz corpos/imagens gordas e parece cartografar os efeitos de sentido desse
episódio com propriedade, ao propor o slogan/hashtag I´mnoangel 53, afirmando a
humanidade/não-perfeição daqueles corpos, num movimento de libertação, onde é possível
não obedecer a um padrão de corpo magro e ser sexy ao mesmo tempo.
Figura 39: Mudança de slogan – de The Perfect Body para A Body for Everybody

Fonte: Disponível em: https://abcn.ws/1ooHAbF. Acesso em 11 de março de 2019.

Na campanha da Lane Bryant, o assujeitamento pode passar despercebido por se tratar
de uma marca que se destina a vestir mulheres gordas. A frase slogan “não sou um anjo”
denuncia a diferença e a existência de outros corpos, que não somente aqueles perfeitos, e por
não serem corpos-imagens não estariam passíveis de serem cultuados. Identificamos ainda
que o discurso da Lane Bryant, embora se oponha ao da Victoria’s Secret em termos da
estética corporal, parte do mesmo princípio: evidenciar uma única estética corporal. Ao
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propor uma polarização – corpo magro ou corpo obeso – as duas marcas reiteram as lógicas
de inclusão e exclusão, característica do discurso publicitário.
Figura 40: Campanha #I´mnoangel da Lane Bryant

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2O0lQlA. Acesso em 11 de março de 2019.

De acordo com Linda Heasley, CEO e presidente da Lane Bryant, a campanha
ImNoAngel foi criada para incentivar as mulheres a se amarem por completo. O tema foi
recebido pela imprensa internacional como uma resposta à polêmica criada com a campanha
Perfect Body (corpo perfeito) no ano anterior. No entanto, a presidente da marca não confirma
nem desmente essa intenção. A interdiscursividade entre as campanhas é evidente.
Os corpos diferentes da publicidade, embora perpassados pela experiência
do capitalismo tardio e inseridos na lógica da aparência, da visibilidade, da
efemeridade e da performance, apresentam-se ao consumo como oposição à
ditadura dos modelos hegemônicos de beleza, como alternativa de
investimento no corpo e de constituição identitária (HOFF, 2016, p. 35).

Esses movimentos discursivos deixam entrever sua historicidade. A essas relações de
disputas entre os discursos, Bakhtin (2010) chama de dialogismo, o que significa que um
discurso se constitui em oposição a outro. O discurso caracteriza-se pela heterogeneidade, ou
seja, mostra a si mesmo e ao seu contrário. Assim, o sentido organiza-se num movimento
dialético, e é esse processo que é preciso apreender, pois “A historicidade não são fatos
externos ao sentido, é o sentido mesmo na sua constituição dialética, que é histórico e que
uma teoria do discurso deve apreender” (FIORIN, 2012, p. 64).
Para Fiorin (2012), constitui-se um discurso segundo em oposição a um primeiro, que
por sua vez se altera em função do segundo, e assim sucessivamente. Isso explica os
movimentos de sentido suscitados em torno da peça publicitária veiculada pela Victoria’s
Secret, com o slogan The Perfect Body, que foi alterado e que “em tese” sugere que a marca
abriga corpos diferentes. No entanto, esse fato, se há ou não uma intencionalidade de uma
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marca opor-se a outra, já que o significado é produzido/criado no interior do discurso. “Como
os sujeitos são sociais e os sentidos são históricos, os discursos se confrontam, se digladiam,
envolvem-se em batalhas, expressando as lutas em torno de dispositivos identitários”
(GREGOLIN, 2007, p.17).
O embate discursivo entre as duas marcas e o das reivindicantes revela o cenário de
disputas que encontramos na cena midiática, mais especificamente nas culturas do consumo,
em que o corpo aparece com centralidade. Este episódio promoveu uma reflexão sobre as
marcas no atual estágio do capitalismo e sobre o corpo e a chamada “ditadura da beleza“,
recorrentemente divulgada na mídia.
Embora os discursos sejam carregados de assujeitamento, há pontos de resistência, ao
passo que ao mesmo tempo que a subjetividade é fabricada no social, os indivíduos também
vivem essa subjetividade tensivamente. Se só houvesse submissão não haveria produção de
novos sentidos. Existe um permanente movimento das identidades, que não são fixas nem
acabadas: é o que podemos observar com a reação/produção de sentidos das manifestantes
(sujeitos ativos) à campanha da Victoria’s Secret. As reivindicantes, por sua vez, também
querem ser adoradas e cultuadas como as imagens de mulheres deusas de corpos perfeitos.
Querem ter direito ao espelho e não somente à balança. Clamam por visibilidade ao invés de
vigilância.
Com base na análise realizada, observamos que as marcas, ao reorganizarem suas
estratégias de comunicação buscando contemplar a crítica dos consumidores, promovem
deslocamento de sentidos do corpo na cena midiática/ publicitária. Se, por um lado, temos um
ganho, no que se refere à ampliação de possibilidades de estéticas corporais, por outro, temos
uma polarização – ou uma coisa, ou outra –, já que os anúncios ou exibem somente mulheres
magras ou somente mulheres gordas. O que o episódio nos revela, então? Há ampliação de
possibilidades e diversidade de estéticas corporais ou manutenção da lógica que predomina na
cena midiática, de inclusão e de exclusão?
Mais de três anos após esse episódio, em dezembro de 2018, a Victoria’s Secret é
novamente alvo de uma ação de ativismo. Um grupo de mulheres se reuniu em frente a uma
loja da grife de lingerie em Londres para protestar contra os padrões de beleza exigidos pela
indústria e reproduzidos pela Victoria's Secret (figura 41). As manifestantes se reuniram na
fachada do local, segurando cartazes com frases de positividade corporal como “Queremos
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diversidade para todas as marcas 54” e “Incluindo cada tipo de corpo55”. Elas estavam vestidas
somente de lingeries da marca Nunude, apoiadora do protesto. Isso evidencia uma semelhança
com o episódio anterior: a presença de uma outra marca de moda envolvida numa polêmica
contra a Victoria’s Secret.
Figura 41: Ativismo corporal na loja da Victoria’s Secret em Londres

Fonte: disponível em: https://bit.ly/2Htap4S. Acesso em 11 de março de 2019.

Figura 42: Ativistas em ação

Fonte: Disponível em https://bit.ly/2HfUHKN. Acesso em 11 de março de 2019

A Nunude é uma etiqueta de origem alemã que aposta no discurso da inclusão, e que
se beneficia com o posicionamento de marca ativista. As imagens viralizaram nas redes
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sociais, voltando atenção para o tema e gerando visibilidade à marca, que é bem vista por se
associar a causa e torna-se popular adotando um discurso da diversidade e inclusivo. No site
da Nunude encontramos a seguinte descrição da marca:
Nunude quebra as fronteiras do que é percebido como "bonito". A empresa
usa modelos de diversos tons de pele, etnias, tamanhos e habilidades em
todas as campanhas. Seu objetivo com essas campanhas é ser completamente
representativa e diversa para as mulheres em todo o mundo, por incluir mais
mulheres, que não são a forma ou tamanho corporal perfeito, Nunude
incentiva as mulheres a terem amor próprio, acreditar na união e diversidade
(NUNUDE, 2018).

Outra semelhança entre os ativismos de 2015 e de 2018 é que as manifestantes se
identificaram como "Anjos Caídos" 56, em alusão às Angels. Novamente o termo angels é
ironizado num discurso que propõe positividade corporal contra uma marca opressora.
Conforme matéria veiculada pelo site Universa (2018) sobre o ocorrido, Charlotte Twinley,
uma das manifestantes, compartilhou fotos do protesto e também um texto em que questiona a
exigência do corpo magro, que tanto foi realçada pela indústria da moda. Ao longo do texto, a
ativista cita algumas medidas que considera "absurdas", como ela mesma pontua, adotadas
pelas modelos para poder pertencer ao mundo fashion.
Uma modelo cortou todas as comidas sólidas nove dias antes do show e
outra delas não tem nem ao menos a permissão de comer couve-flor? Por
que elas deveriam fazer isso? Não é um relacionamento saudável sustentar
esse estilo de vida e isso está prejudicando muitas mulheres por aí; para dizer
o mínimo (...) Que tipo de mensagem está sendo enviada para as pessoas
para as pessoas mais jovens que tentam se encaixar e as copiam para serem
'perfeitas'? Eu não sou contra as modelos, mas elas não deveriam se sujeitar
a isso só para desfilar na passarela. Ser magra não é uma medição do quanto
você vale ou quão saudável você está57 (TWINLEY, 2018).

Charlotte Twinley usa a hashtag Anjos Caídos para se identificar nos textos de
ativismo, em que ainda comenta sobre a ausência de mulheres plus size, com cicatrizes e
deficiências nos desfiles da Victoria’s Secret. O último desfile da marca em Londres
acontecera um mês antes do protesto, o que pode ter sido um dos motivos para gerar a revolta
e fomentar a reivindicação.
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4.2. O caso dos sites chineses
Ainda tomando como principais referências teóricas as reflexões de Rancière (2005) e
Rocha (2009), analisamos duas publicitárias de moda plus size, veiculadas em sites
estrangeiros, nas quais identificamos estratégias retóricas semelhantes e polêmicas. O
primeiro, de 2015, é de um site chinês – Aliexpress – que anuncia uma calça plus size,
apresentando uma modelo magra vestindo uma calça tamanho 5XL, equivalente ao GGG no
Brasil, de modo inusitado: ela veste suas duas pernas em apenas uma das pernas da calça,
deixando a outra livre.
Já no segundo episódio, de 2016, o site Wish veicula o anúncio de um short plus size,
no qual uma modelo magra (em conformidade com o padrão de beleza dominante da mídia)
veste o short colocando suas duas pernas dentro de um único lado do short. No episódio de
2015, identificamos, nas críticas ao anúncio publicitário de uma calça GGG no site chinês
Aliexpress, discursos contestatórios e dissensos pautados por critérios ético-estéticos que
revelam lógicas de autonomia e assujeitamento.
Figura 43: Peça publicitária do Aliexpress

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2Hf6IAc. Acesso em 10/10/2015.

Algumas das reações de consumidores: Repugnante! Porque não usar uma modelo
plus sizepara anunciar uma calça feita para este público? Qual a intenção do anúncio:
mostrar que a calça é realmente grande ou que estica bastante? Ofensivo! Hilário! Ao invés
de reclamar, os gordos precisam emagrecer urgentemente! A internauta Peggy Lovegood,
por meio de sua conta no Twitter, publicou sua indignação e foi compartilhada por mais de 9
‘perfect body shape or size’ Nunude encourages women to have self love, believe in unity and diversity.

198

mil pessoas. Ao invés de encontrar uma modelo plus size, vocês colocam uma modelo padrão
em apenas uma perna? Isto é tão nojento.
As reações, depois da publicação de Peggy, foram tanto de apoio e indignação como
de reprovação e defesa do “estilo de vida saudável”. A própria usuária compartilhou
mensagens que recebeu, nas quais as pessoas pediam para que ela parasse de defender os
gordos, com a justificativa de que isso não faria bem à saúde deles. Numa troca de
mensagens, um usuário não-identificado escreveu: O que é nojento é você pensar que está
tudo bem as pessoas serem obesas. É totalmente prejudicial à saúde. Peggy respondeu:
Querido, seu peso não determina a sua saúde. Vá chorar sobre isso em outro lugar.
Enquanto Peggy reivindica uma reflexão ética sobre o anúncio não ter contratado uma
modelo que represente seu público, e é apoiada por tantos usuários, outros se veem mais
governados por regras morais, relacionadas a determinação de um padrão hegemônico de
corpo tomado como requisito para uma vida estética e saudável. Os dissensos nas opiniões
dos usuários revelam engajamentos de natureza ética e estética se confrontando. De acordo
com Perez-Neto (2014), enquanto a moral é coercitiva e revela um conjunto de condutas e
costumes socialmente aceitos numa temporalidade determinada, a ética apresenta-se como um
juiz da moral, um modo universalizado de refletir sobre dilemas e condutas humanas,
distinguindo o bom do mau.
Manifestações como estas aproximam-se da noção de polícia, proposta por Rancière,
pois acontecem na espontaneidade das relações sociais e das práticas cotidianas e trazem
críticas ao anúncio a partir de uma ordem já estabelecida e naturalizada: “os gordos precisam
emagrecer”, “Ao invés de encontrar uma modelo plus size, vocês colocam uma modelo
padrão”. Embora as críticas possam promover um efeito de política conquanto o corpo gordo
represente um dissenso, identificamos, nestas manifestações, um certo exercício da crítica
para a manutenção do estado das coisas. Parece haver mais recriminação/polícia – “Hilário!”,
“nojento” – que reivindicação/política.
A imagem (Figura 43), que gerou tanto debate, é uma produção bastante simples no
que se refere às técnicas de produção de peças publicitárias; entretanto, o mesmo não pode ser
dito de seus efeitos de sentido, que revelam lógicas de poder e assujeitamento bastante
complexas. A escolha por uma modelo magra para representar um produto direcionado para
mulheres obesas foi interpretado pelos consumidores/leitores/usuários de redes sociais como
um preconceito velado aos corpos gordos.
Como vimos, no primeiro capítulo, sobre os sentidos e significados a respeito do corpo
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gordo, não é de hoje que ele vem sendo estigmatizado. Georges Vigarello (2012), ao escrever
sobre a história da obesidade, localiza na Modernidade o início de uma cultura negativa do
volume corporal. No século XIX, diversas mudanças no âmbito social, ocasionadas pelas
reviravoltas na moda, pela ascensão do lazer, e recomposição dos espaços íntimos, influíram
na maneira de valorizar e julgar as formas corporais. Estar acima de um peso considerado
normal passa a representar um fator de risco para a saúde e para a vida social, de modo que os
gordos passam a ser moralmente julgados e excluídos dos circuitos dominantes da vida social.
As identidades dos consumidores são formadas em meio a uma tensão entre o corpo
real – o corpo de carne e osso – e o corpo idealizado – o corpo imagético –, numa estetização
do real no cotidiano por meio da produção midiática. Nesta perspectiva, temos um problema
ético-estético: representar o corpo gordo ou estetizá-lo conforme um padrão mais próximo do
ideal? Isto pode nos ajudar a entender os motivos pelos quais as marcas de moda plus size
evitam utilizar modelos com o corpo tão gordo quanto o das clientes que vão vestir as peças
de vestuário.
Para sobreviver no mercado, é imprescindível que as marcas apostem na dimensão
estética, de modo que a dimensão estética da publicidade auxilia na criação de narrativas
ficcionais, nas quais os discursos das marcas são produzidos e também as identidades dos
consumidores/leitores/usuários de redes sociais sofrem seus agenciamentos em diferentes
níveis de sujeição, autonomia, criticidade etc. O engajamento/ativismo do consumidor em
relação às estratégias publicitárias das marcas evidencia confrontos, apontando para a
necessidade de repensar estratégias de interação, que possibilitem construir pontes entre ética
e estética no discurso publicitário.
O episódio do anúncio da calça plus size no site chinês evidencia essa tensão: a marca
fracassa tanto na construção estética como na construção ética, visto a necessidade da
construção de um discurso que abarque ambos os sentidos (ético e estético), ou seja, a marca
não construiu adequadamente a dimensão política de sua comunicação. É importante ressaltar
que não estamos tratando de uma concepção de política tomada no sentido tradicional, e sim
em suas expressões cotidianas. Concebemos como “político” tudo aquilo que se expressa no
cotidiano e também no âmbito das práticas de consumo: deste modo, fundamentamo-nos nas
reflexões sobre politicidades, propostas por Rose Rocha (2009).
Quanto ao segundo episódio mencionado: o site Wish apresenta uma modelo magra
vestindo um short plus size, entretanto a modelo coloca suas duas pernas dentro de um único
lado do short (Figura 44). Em termos estéticos, o anúncio apresenta similaridades ao anúncio
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anterior, o do site Aliexpress. É curioso verificar que uma estratégia extremamente criticada e
mal recebida pelo público em 2015 é repetida nesta criação de 2016, o que torna o segundo
episódio ainda mais grave que o primeiro.
Figura 44: Anúncio Wish

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2TCmFag. Acesso em 11 de março de 2019.

A peça publicitária foi retirada dias após a publicação do anúncio no site/aplicativo,
sem desculpas ou explicação. Inferimos que o site/aplicativo de compras compreendeu ou
identificou tratar-se de um anúncio polêmico, que não foi bem aceito, resultando na ação de
apagamento – o que seria uma resposta a uma atuação de polícia por parte dos internautas.
Dentre diversas reações ao anúncio do Wish publicadas online, uma delas nos chamou atenção
por sugerir uma atuação política: uma fotografia postada no Instagram pessoal de uma estilista
plus size norte-americana (Figura 45).
Figura 45: Imagem de Christina Ashman

Fonte: @interrobangart. Disponível em: https://bit.ly/2CgdcuM. Acessado em 11 de março de 2019.

Ainda sobre o anúncio do Wish, observamos uma ressignificação. A estilista Christina
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Ashman, @interrobangart, produz uma fotografia exibindo seu corpo gordo com poucas
peças de roupa e, estrategicamente veste uma saia de numeração pequena em uma de suas
pernas. Abaixo da fotografia/anúncio/manifesto ela escreve: Se as mulheres plus size
compram roupas com base em como fica uma mulher magra dentro das roupas plus size,
talvez mulheres menores comprem saias com base em como a coisa toda se parece em uma
coxa bonita e plus size (tradução nossa).
Por meio da inversão de papéis, a estilista busca trazer a experiência de preconceito
vivenciada pelas pessoas plus size para o público em geral, o que tende a gerar empatia,
identificação e a mobilizar pelo afeto. Promover deslocamentos de sentido e mobilizar o afeto
nos parece ser algo da ordem das politicidades, tal como postulado por Rocha (2009), posto
que esta noção compreende as ambivalências e tensionamentos existentes nas práticas
cotidianas e nos vínculos afetivos.
Também verificamos aí a atuação de uma lógica de polícia. O manifesto da estilista
plus size busca denegrir o corpo magro com a intenção de ressaltar o corpo gordo, e assim a
estilista adota as mesmas estratégias de inclusão e exclusão observadas na peça publicitária
que ela mesmo critica em seu ato/manifesto.
Segundo pesquisa realizada em 2010 e divulgada pelo Portal Vírgula, sobre as
imagens de corpo veiculadas em peças publicitárias, as mulheres entrevistadas se sentiam
ainda mais insatisfeitas com seu corpo quando viam a publicidade de marcas plus size, pois as
modelos têm medidas menores que aquelas das consumidoras. Em entrevista ao UOL, a Miss
Plus size São Paulo 2012, Carla Manso, conta que perdeu 10 kg e, embora sofra preconceito
de alguns consumidores que não a classificam mais como plus size, revela que, vestindo
numeração menor, passou a ser mais requisitada pelas marcas em comparação com quando
tinha medidas mais avantajadas:
Tem marcas e marcas, mas as que não escolhem as modelos mais cheinhas
pensam realmente na estética. O consumidor final, o cliente, no caso, ainda
não é muito bem resolvido. Elas querem ver nas fotos quem elas querem ser,
não quem elas são realmente. Alguns donos de lojas já me falaram que não
vendem tanto quando fotografam com modelos maiores (MANSO, UOL,
2015).

Como isso se explica? Por que as marcas de moda plus size evitam contratar modelos
com o corpo do tamanho das consumidoras que vão comprar e usar as peças? Pelbart pode
ajudar a compreender este fato quando afirma que Foucault continua tendo razão hoje em dia,
e que ao lado das lutas tradicionais contra a dominação e contra a exploração, é “a luta contra
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as formas de assujeitamento, isto é, de submissão da subjetividade, que prevalece”
(PELBART, 2011, p. 26).

4.3. A Protein World e o corpo de praia
Em maio de 2015, um anúncio publicitário da Protein World veiculado no metrô de
Londres, chama atenção por exibir uma modelo com corpo magro e escultural, segundo os
ideais hegemônicos, vestida num biquíni com o seguinte questionamento: Você está com o
corpo pronto para ir à praia? (ou “seu corpo de praia está pronto”?, tradução nossa) Esse
anúncio foi interpretado por diversos grupos de ativistas como inapropriado por promover um
padrão corporal inatingível e não saudável.
Figura 46: Anúncio Protein World no Metrô de Londres

Fonte: Disponível em: https://glo.bo/2XRLtcS. Acesso em 11 de março de 2019.

Ativistas criticavam a ideia da marca de que há normas ou modelos de corpos que
definem quem pode ou não ir à praia: o argumento de que todos os corpos "estão prontos"
para a praia promove um questionamento em relação ao ordenamento estético presente na
peça publicitária, notadamente na relação entre o verbal (a mencionada frase) e o não verbal
(a imagem de corpo magro). Cerca de 150 pessoas se reuniram no Hyde Park vestindo roupas
de praia para protestar, a temperatura no momento era de 15º C, o que não inibiu mulheres de
todas as idades – e até homens – de usarem biquíni.

Figura 47: Manifestações de ativistas no Hyde Park e no Metrô de Londres
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Fonte: Disponível em: https://glo.bo/2XRLtcS. Acesso em 11 de março de 2019.

Vemos aqui novamente um engajamento do público consumidor que ressignifica a
imagem e os sentidos do anúncio: mulheres comuns publicam nas redes sociais novas fotos,
nas quais elas aparecem de biquíni ao lado da modelo que protagoniza o anúncio criticado.
Elas também modificam o título do anúncio: “Como ter um corpo pronto para a praia: leve
seu corpo à praia” (tradução nossa). Usar o próprio corpo ou sua imagem para contestar as
imagens de corpo perfeito consiste num enfrentamento político outro, distinto daquele
tradicional, pois a luta se faz por meio de signos e imagens.
A empresa Protein World rebateu às críticas, afirmando que os críticos da campanha
são pessoas que não se preocupam em “celebrar quem aspira a ser mais saudável, estar em
forma e forte" e que o corpo da modelo apresenta índice de massa corporal saudável. Pela
resposta dada, a marca mostrou que privilegia a estética em detrimento da ética. Isso tornou
ainda tornou mais complicado seu posicionamento e diálogo com o público, que a criticou
duramente por associar saúde à magreza, legitimando um debate médico que categorizou e
segmentou as pessoas gordas como doentes, e é frequentemente criticado pelos ativistas
gordos, além disso, a empresa evidencia se guiar pela noção de polícia quanto ao corpo ideal.
Observamos nesta polêmica questões limiares e de fronteira, pois é tênue a linha divisória
entre polícia e política.
Representantes da empresa chegaram a responder a mensagens de internautas e
ativistas de modo polêmico, afirmando que não tinham “intenção de remover os anúncios por
causa de uma minoria fazendo muito barulho". O episódio mostra um despreparo da marca na
gestão da comunicação externa e um apagamento da dimensão ética nas suas relações de
consumo. A repercussão do caso do metrô foi tanta que se tornou parte da plataforma política
do prefeito da cidade, que estava então concorrendo ao cargo. Eleito em maio de 2015, Khan
já tinha se pronunciado sobre o tema. À época, disse que esse tipo de conteúdo publicitário
ligado apenas a questão estética pode "humilhar as mulheres", "Como pai de duas
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adolescentes, estou extremamente preocupado com este tipo de propaganda” (tradução nossa),
“Eles (os anúncios) podem humilhar as pessoas, em especial as mulheres, e fazer com elas
tenham vergonha de seus corpos. Já é hora acabar com isso" (tradução nossa), explicou Khan,
ao jornal The Guardian.
O anúncio foi removido pela Advertising Standards Authority (ASA), depois que a
agência reguladora recebeu uma petição com mais de 360 queixas e 70.000 assinaturas contra
o conteúdo da propaganda. E o prefeito eleito passou a proibir anúncios que promovam
estigmas relacionados ao corpo em ambientes públicos na cidade de Londres.
4.4. Outras polêmicas: a gorda fake news, as modelos com curvas “de tábua de passar roupa”
e o moletom gordofóbico.
O outro caso que trazemos para análise, aconteceu em setembro de 2016, quando a
marca de moda C&A veiculou uma série de anúncios se posicionando a favor da diversidade,
e rebatendo preconceitos de gênero e raça, por meio da campanha “Entre na mistura jeans”,
que abrigava frases como “sou negra, sou loira”, “sou menina, sou menino”. Um desses
anúncios (relacionado à moda plus size) gerou polêmica, por apresentar uma modelo
curvilínea, que não aparentava ter corpo gordo, afirmando “sou gorda, sou sexy”, o que gerou
indignação no público, que se manifestou nas redes sociais.
Figura 48: Anúncio C&A, 2016

Fonte: Disponível em: https://glo.bo/2HyfRDl. Acesso em 11 de março de 2019.

No site da Globo, foram transcritas algumas das falas que evidenciam o debate intenso
instaurado após a campanha nas redes sociais e na página da C&A no Facebook: C&A lança
campanha com falsa gorda de Taubaté, brincou um internauta, Gorda&Sexy, mas só se você
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vestir até o nº 48, né C&A? Ridículo, criticou outra. C&A chega de hipocrisia. Vocês não têm
roupas para o público Plus size. A modelo é linda, mas nem pode ser chamada de gorda,
escreveu uma terceira.
Identifica-se aí a estratégia biopolítica de padronização pelo menor tamanho, tal como
identicamos no Capítulo 2. Percebe-se que a campanha também abriu espaço para algumas
consumidoras criticarem a rede por não oferecer opções de vestuário para todos os tamanhos,
o que evidencia a fragilidade da campanha, que promove um discurso de “inclusão” limitada
ao campo publicitário, quando não possui efetivamente numerações para vestir o público
gordo, e mais uma vez, identificamos uma marca que abandona a ética para privilegiar o
campo estético em suas estratégias de comercialização. A matéria do G1 também mostra que
teve quem gostou e criticou as reclamações. "A campanha está ótima, esse mundo que está
chato e pessoas cheias de mimimi", escreveu outro internauta. Política e polícia mais uma vez
lado a lado.
O último exemplo que trazemos para análise, foi veiculado em março de 2017, quando
a rede de roupas Zara lançou uma campanha polêmica na Europa. Com o slogan Love Your
Curves (Ame Suas Curvas, tradução nossa), a empresa pretendeu trazer um argumento que
promovesse a aceitação do corpo curvilíneo. Entretanto, na campanha, foram utilizadas
modelos muito magras, o que resultou em repercussão negativa na internet, com muitas
pessoas reclamando da postura da empresa, que não conseguiu alinhar o discurso com a
prática.
Figura 49: Anúncio Zara, 2017

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2u67LtV. Acesso em 11 de março de 2019
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Esta polêmica movimentou fortemente as redes sociais, esse local de luta política pelo
corpo gordo, e dentre as críticas à peça publicitária da Zara, um episódio de ressignificação
nos chamou a atenção: duas mulheres o recriaram, a fim de torná-lo mais realista. Kita Van
Slooten, uma jornalista holandesa, juntou-se a amiga e tirou uma foto semelhante àquela das
modelos magras, postando-a ao lado da imagem original que gerou o conflito. No Twitter,
Kita comentou, em tom irônico e contestatório: Querida Zara, ouvimos que vocês estão
desesperadamente procurando por modelos curvilíneas. Podemos oferecer nossa ajuda?
(tradução nossa). Identifica-se aí mais uma vez a estratégia biopolítica de padronização pelo
menor tamanho.
Em 2018, a marca americana LPA decidiu fazer uma campanha abordando o
cyberbulling relacionado ao corpo gordo em sua nova coleção. A ideia era produzir cinco
moletons com frases preconceituosas que já foram ditas em mídias sociais para algumas
personalidades: como a frase dita a Lena Dunham "Resultado Horrível do Feminismo
Moderno"(tradução nossa), para Suki Waterhouse "Se você traduzisse um vagabundo em seu
rosto, ela teria um rosto melhor"(tradução nossa), para Cara Delevingne "Tão magra que
parece um saco de osso"(tradução nossa), e para Paloma Elsesser "Ser gordo não é bonito, é
uma desculpa"(tradução nossa).
Em letra minúscula abaixo das frases, seria possível ler "dito para" seguido do perfil
da celebridade vítima de bullying nas mídias sociais. De acordo com a matéria da Glamour, a
fundadora da LPA, Pia Arrobio, é amiga de algumas dessas celebridades, e por isso, decidiu
abordar o tema, que também funcionaria como uma estratégia para a LPA ser reconhecida por
adotar posicionamentos inclusivos, sendo alinhada na categoria de marcas ativistas.
No entanto, o que parecia uma iniciativa positiva e bem-intencionada, do ponto de
vista do marketing da empresa, acabou se tornando uma polêmica nas redes sociais, devido a
um erro na veiculação da imagem. Explicamos: a imagem de uma modelo magra vestindo
moletom, no qual continha a frase em caixa alta "Ser gordo não é bonito, é uma
desculpa"(tradução nossa), dita para a modelo plus size Paloma Elsesser, foi veiculada no site
da Revolve, que vende a marca LPA (Figura 50).
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Figura 50: Imagem do moletom publicada no site Revolve

Fonte: Disponível em: https://glo.bo/2VWco5y. Acesso em 11 de março de 2019

O objetivo da campanha não foi alcançado, e ainda foi completamente modificado
com a peça vestida por uma modelo de corpo "padrão". Como vemos na figura 50, de tão
pequena que era a letra abaixo da frase principal (a frase principal era centralizada, em caixa
alta e fonte bem grande), se tornou quase impossível ler o texto que mostrava que aquela era
uma frase preconceituosa que tinha sido direcionada a uma celebridade via internet, assim o
público não conseguiu decodificar a mensagem que a campanha buscava transmitir. Pior que
isso, o contexto da mensagem foi deturpado e exatamente o oposto da intenção da marca foi
transmitido.
O público interpretou a frase como sendo de autoria da marca, desse modo, a LPA e o
site Revolve foram identificados como gordofóbicos, gerando revolta e indignação online.
"Cancela essa marca!" (tradução nossa), escreveu um usuário no Facebook. "Gente eu nem sei
como começar a enumerar os absurdos” (tradução nossa). “A frase ataca pessoas famosas
gratuitamente, a modelagem, as modelos, o preço, tudo"(tradução nossa), disse outra. "Como
uma marca acha que é ok fazer uma coleção e capitalizar em cima de frases para ofender
pessoas?", (tradução nossa), comentou outro. "Mais do que nunca as equipes de marcas de
moda precisam diversificar o quadro de funcionários! Uma gorda trabalhando na criação ou
no estilo com certeza sinalizaria esse absurdo"(tradução nossa), destacou outra usuária.
Até personalidades do mundo plus size, como a famosa modelo Tess Holiday,
criticaram a atitude da marca através de suas mídias sociais. A LPA respondeu um usuário em
sua conta no Instagram e chamou a situação de "pesadelo", informando que a marca venderia
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as peças a US$ 168, revertendo o valor às entidades de caridade.
Após o episódio, a marca decidiu cancelar a coleção de moletons e pediu desculpa à
comunidade virtual por meio do site Revolve. Esse, por sua vez, emitiu um pedido de
desculpas, em que explicou que a intenção da marca não era promover ou endossar
preconceitos relacionados ao corpo gordo, pelo contrário, a marca intencionava empoderar
todas as mulheres, mostrando-lhes que até mulheres famosas, belas e bem-sucedidas já tinham
sido vítimas de bullying em seus perfis na internet.
Os consumidores não parecem ter se conformado com as desculpas dadas pela LPA e o
site Revolve: alguns inclusive não acreditaram nem que essa campanha tinha sido planejada,
afirmando que essa foi uma desculpa inventada pela marca para suavizar os efeitos da
imagem veiculada. O fato de a LPA só comercializar os moletons até o tamanho GG, que nem
sequer está listado na tabela de tamanhos do e-commerce Revolve (o site já tinha sido alvo de
crítica pela falta de diversidade em seus números anteriormente), reforçou a indignação dos
consumidores, e a ação, que deveria alavancar a marca em meio ao público da diversidade,
ocasionou efeito contrário. Esse caso revela claramente a dificuldade que as marcas de moda
tem enfrentado para dialogar com os consumidores representantes de públicos da diversidade
e propor estratégias para inclusão deles.
Examinamos a possibilidade de as mulheres criticarem e resistirem aos significados
disseminados sobre o corpo gordo, renegociando-os e ressignificando-os de modo a estimular
a produção de sentidos mais positivos, inclusivos e abrangentes pelo mercado. Abordamos a
possibilidade de desenvolver um estilo de vida de resistência - um estilo de vida que desafia e
altera as concepções de corpo e saúde circuladas no discurso anti obesidade. Traçamos as
linhas multilineares, as relações emaranhadas de poder e as práticas enredadas do eu
engendradas no sistema da moda que permitem a governança dos indivíduos (biopolítica) ao
mesmo tempo que promovem resistência a essa governança (biopotência).
Nos episódios apresentados abordamos o corpo gordo na perspectiva da sua dimensão
política, como disruptivo, rebelde, protestante e reivindicador, assim a condição de gordura
corporal passa a carregar um novo peso como uma prática subversiva que chama atenção para
noções recebidas de beleza e saúde (LEBESCO, 1970). As ações de reivindicações das
mulheres gordas evidenciam uma biopotência, ou seja, revelam a criatividade em desenvolver
novas formas de organização e luta política para reagir à opressão corporal na vida cotidiana.
É importante distinguirmos os ativismos que realmente buscam mudar a ordem social
vigente do corpo e aqueles que a reafirmam. O gordo está sendo incluído nas práticas de
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consumo, e não no tecido sócio cultural. Mudar o cenário social deveria ser de primeira ordem
nas reivindicações das consumidoras, no entanto, muitas vezes, elas só contestam a inclusão
no âmbito do consumo e assim podem reafirmar a desigualdade e atuar como polícia.
Procuramos evidenciar uma nova identidade da mulher, a plus size, na relação entre
biopolítica e biopotência. A mulher plus size é um sujeito político, e não um sujeito oprimido
como era a mulher gorda. Nos episódios apresentados há um cenário de disputas entre marcas
e consumidores. Embora as manifestações de consumo se configurem no nível micro, como já
falamos no início deste capítulo, para facilitar o entendimento estrutural dos episódios
analisados, vamos distinguir entre nível macro e micro, sendo o nível macro aquele onde se
formam os discursos das marcas e o micro corresponde às populações (neste caso as mulheres
consumidoras que contestam os ordenamentos das marcas).
Constatamos um conflito das relações de poder entre nível macro e micro. As marcas
seriam as emissoras dos discursos, atuando num nível macro. Mas quando os sujeitos
receptores criticam estes discursos e os reelaboram criando uma nova mensagem, eles atuam
como emissores ou enunciadores também, levando as marcas a refletirem e mudarem a
própria retórica. É um ciclo retroativo, em que primeiro as marcas enunciam um discurso com
vestígios de polícia (biopolítica). Depois, as mulheres respondem à essa mensagem, entrando
em uma disputa de sentidos pela representação do corpo gordo de modo legitimo e sem
estigmatização, em uma dimensão política: biopotência. E em seguida, as marcas são levadas
a reelaborar suas mensagens para atender às consumidoras.
Assim, a mensagem da marca, em nível macro, que parecia unilateral, vindo de cima
para baixo (polícia) incorpora as reivindicações políticas dos sujeitos que estavam no nível
micro, mas ao renegociarem os sentidos sobre o corpo gordo enunciados pela marca, eles
sobem ao nível macro, se comportando como enunciadores. No entanto, é importante ressaltar
que ao reivindicarem ser enquadradas no sistema de representação das marcas, as mulheres
atuam ao mesmo tempo como política e polícia – entre nível macro e micro.
Ou seja, quando os consumidores, que estão num nível micro de atuação em relação às
marcas, reivindicam delas mudanças em seu posicionamento eles ganham força política,
principalmente pela reverberação na mídia, afetando o nível macro. Isso evidencia o mercado
plus size como um campo de disputas em que as relações de poder situadas nos níveis micro e
macro trocam de lugar o tempo todo, revelando uma instabilidade nos sentidos sobre o corpo
gordo.
Em sentido amplo, esses movimentos evidenciam o caráter duplo da comunicação de
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moda plus size, que ao mesmo passo que ordena um estilo de vida e formata sujeitos, também
é investida pelos mesmos, que se revoltam contra seus ordenamentos, movimentando um
ciclo intermitente. A polícia atua de modo predominante no aspecto estético e representa a
manutenção do poder de definir quem é bonito, e quem usa o que. Isso revela o poder da
moda clássica que se presta a certos grupos de poder e exclui outros. Assim, nos episódios
apresentados, o corpo gordo, que é um transgressor para a moda clássica, assume algum lugar
de legitimidade. Isso é uma conquista política, no entanto são disputas que acontecem no
âmbito do mercado.
Contudo, como é no âmbito do mercado que esses sujeitos plus size existem e como
sua reivindicação é para serem incluídos neste, verificamos que esses movimentos de
reivindicação da valorização da estética corporal, embora sejam de ordem micro, talvez, no
contexto contemporâneo, em que o consumo assume papel de centralidade, sejam elevados a
uma ordem maior. As politicidades, de ordem micro, ganham força e atuam na dimensão
macro, da política. De acordo com Rocha (2010, p. 03) apud (CERBINO, 2002) “o corpo é
elemento mediador e lugar de enunciação de uma nova politicidade, de um modo de ocupar e
dar sentido ao espaço público e de construir uma cidadania cultural mais além da de direito”.
Como trouxemos no início deste capítulo, no contexto contemporâneo, as práticas de
consumo ganham tanta relevância para o sujeito que estão associadas à obtenção da sua
cidadania. Podemos estar vivenciando a reivindicação política de que fala Ranciére, pelo
menos em termos de comunicação e de discurso, e nos moldes permitidos nos tempos de hoje,
em que há uma pluralidade de relações de poder e redes discursivas de tal modo que
revoluções completas, que promovam dissensos, cada vez menos se realizam.
As reações dos consumidores aos anúncios publicitários analisados apresentam novas
perspectivas de representação (re-apresentação) e brechas para promover deslocamentos de
sentido sobre o corpo gordo e também, em maior prazo, para transformação de práticas
discursivas e de práticas sociais, ainda que tais transformações abriguem disputas e
tensionamentos, conforme observados nas polêmicas analisadas.
O que fica evidente por meio da análise desses casos é a observação que Peter Pál
Pelbart faz sobre a estreita relação entre biopolítica e biopotência, em inspiração Delleuziana,
“ao poder sobre a vida deveria responder o poder da vida, a potência “política” da vida”
(PELBART, 2011, p. 25). Ou seja, os indivíduos cujas vidas, corpos, estilos de ser e vestir
foram regulados pela moda e pela mídia durante longos anos, através da disseminação social
de suas imagens, que privilegiam o padrão corporal magro, se revoltam contra esses
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ordenamentos e empoderam-se, questionando as normas biopolíticas do corpo. Assim, as
ações desses indivíduos podem ser interpretadas como potência da vida (biopotência).
Constatamos que o deslocamento ou atualização da biopolítica para a biopotência se dá a
partir de tensionamentos entre ordens de política e polícia, tal como concebe Ranciére (2005).
“Daí a inversão, em parte inspirada em Deleuze, do sentido do termo forjado por
Foucault: biopolítica não mais como o poder sobre a vida, mas como a potência da
vida”(PELBART, 2011, p. 25). Portanto, podemos afirmar que o conjunto de episódios de
ativismos das consumidoras em resposta a ações de marcas de moda interpretadas como
preconceituosas em relação ao corpo gordo, embora não constituam uma ação política no
sentido tradicional, – tal como Ranciére a concebe –, não devem ser de modo algum
desprezados, pois mostram diversos caminhos para pensar o corpo e o consumo de marcas,
bem como para discutir o papel dos consumidores.
Assim, considerando o tipo de crítica presente nos exemplos estudados, as
reivindicações das ativistas propõem certo investimento no corpo gordo, guiando-se por
algumas premissas: 1. aceitação do corpo gordo; 2. reconhecimento do corpo gordo; 3.
reconhecimento da diversidade; 4. reconhecimento da beleza real; 5. direito de mostrar o
corpo gordo seminu. 5. direto de consumir moda.
Podemos dizer que os ativismos digitais em torno dos anúncios de moda plus size são
exemplos de politicidades (ROCHA, 2009), pois povoam nosso cotidiano, reclamando
posições quanto aos estigmas sociais, apresentando a possibilidade de brechas para
ação/transformação social por meio do consumo e de alterações nos regimes de visibilidade,
posto que até há pouco tempo os corpos gordos encontravam-se excluídos do sistema da
moda.
Por outro lado, considerando a dimensão política da valorização do corpo plus size
pelo mercado, também observamos que os episódios revelam estratégias mercadológicas de
apropriação da diferença, as quais dão continuidade a um modus operandi pouco afeito a
mudanças. Biopolítica e biopotência caminham lado a lado por meio de uma contínua disputa
entre política e polícia. Assim, as mulheres (tamanho) plus size seguem ordenamentos
biopolíticos, mas também se revoltam contra eles (biopotência).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enganara-me a pouco, ao dizer que as utopias eram voltadas contra o
corpo e destinadas a apagá-los: Elas nascem do próprio corpo e, em
seguida, talvez, retornem contra ele (...) O corpo humano é o ator
principal de todas as utopias.
Michel Foucault

Pessoas gordas são consumidores que consomem em excesso: a evidência material de
sua corpulência é "prova" disso. Como vimos ao longo do Capítulo 1, a exigência de um
corpo magro e a depreciação do corpo gordo incide mais sobre as mulheres que sobre os
homens. Desde a modernidade, mulheres gordas foram consideradas como não civilizadas,
incapazes de lidar com a vida moderna e de exercer controle adequado sobre o consumo.
Ainda recai sobre elas a responsabilidade por uma eventual corpulência dos filhos ou marido,
como se não estivessem “cuidando” da família corretamente, ou seja, exercendo o papel social
que lhes foi incubido. Na verdade, os excessos sempre foram reprovados para o gênero
feminino: fosse o excesso de desejo sexual, o excesso de liberdade, o excesso de sabedoria ou
o excesso de fome.
Na obra clássica Unbereable Weight, Susan Bordo (1993) afirma que para as
mulheres, o desejo de comer – voraz ou não – é confundido com desejo sexual inadequado.
Assim, o corpo feminino gordo parece estar relacionado com o que excede e ameaça jogar os
homens para fora de um suposto aconchego conjugal. Ainda conforme Bordo (1993), a visão
das mulheres consumidoras como metáfora, exemplifica o medo de que elas literalmente vão
"consumir o corpo e a alma do macho" e, assim, seus apetites vorazes "devem ser restringidos
e controlados”. O corpo gordo é descrito "como uma capacidade extrema de capitular ao
desejo, uma ideia que está enraizada na construção do desejo na cultura do consumidor como
esmagadora e engolindo nós mesmos (BORDO, 1993, p. 201).
Em outras palavras, a mulher gorda é representada como inadequada não só por seu
consumo excessivo, mas também pelo fato de que ela consome tudo, sem distinção. Pessoas
gordas em geral, com seus corpos fora de controle, são considerados incapazes de resistir às
tentações da cultura de consumo. São vistos como maus consumidores, que não são capazes
de fazer as escolhas “corretas”. Como resultado dessa noção, as práticas de consumo do
indivíduo gordo são atualmente subteorizadas na academia. No Capítulo 1, verificamos como
a sociedade de consumo americana que se desenvolvia no século XX, ao mesmo tempo em
que promovia o consumo como uma forma de acesso a liberdade e aos prazeres culturais,
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também recriminava o consumo em excesso, identificado como um atestado da incapacidade
do indivíduo ser disciplinado e manter autocontrole.
Desse modo, corpo gordo e consumo andam lado a lado, não sendo difícil
compreender porque o consumo, assim como o corpo gordo, foi considerado um objeto pouco
relevante na academia por muito tempo. Associado ao consumismo e à frivolidade, dentre
tantas outras visões negativas, o consumo demorou muito para ser entendido como um
fenômeno social central na cultura contemporânea, o que adiou e dificultou análises sobre o
fenômeno. “Essas visões do consumo, se não obscurecem totalmente, ao menos dificultam sua
interpretação como fato social” (ROCHA, 2005, p.127).
O consumo sempre esteve presente na vida social, “o fenômeno de consumo tem
raízes tão antigas quanto os seres vivos e com toda certeza é parte permanente e integral de
todas as formas de vida conhecidas através de narrativas históricas e relatos etnográficos”
(BAUMAN, 2008, p. 37). Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, entretanto, o
consumo alcançou centralidade da produção capitalista de mercadorias e adquiriu uma
configuração específica em sua articulação com a mídia.
Sassateli aponta que somente a partir do século XVIII, o consumo passou a ser
problematizado como um fenômeno relevante na definição das relações sociais, das
identidades e dos processos socioculturais. Concebemos, nesta tese, o consumo na sua
dimensão sociocultural, como um processo complexo que envolve redes de afeto, vínculos
sociais, transformações das práticas econômicas e políticas.
A presente tese propôs problematizar a transformação do corpo gordo feminino em
plus size, considerando o engendramento de biopolíticas e biossociabilidades nos
ordenamentos midiáticos e de consumo promovidos no âmbito da comunicação de moda plus
size no Brasil e nos EUA. Para isso, buscamos descortinar a história da moda plus size,
praticamente invisível tanto no contexto acadêmico como no mercadológico. O corpo gordo
foi invisibilizado na esfera da moda desde a modernidade, quando esta intensificou sua
atuação sobre a população, desenvolvendo o estilo de vida fashion, ou seja, um estilo de vida
com centralidade na apresentação de si por meio da moda. No entanto, este estilo de vida não
estava disponível para todos os corpos. Assim, corpos gordos passaram muito tempo sem
experimentar práticas de consumo relacionadas à moda; eles sequer conseguiam encontrar no
mercado peças básicas de roupa que lhe vestissem.
Percorremos os significados atribuídos aos corpos gordos pelos discursos sociais e
midiáticos no Brasil e EUA e buscamos desvendar os caminhos por meio dos quais o corpo
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feminino gordo foi controlado, tipificado e oprimido e o magro foi elevado ao status de corpo
ideal. Observamos como as visões negativas sobre o corpo gordo auxiliaram na construção
dos indivíduos magros como superiores, o que levou o sistema de consumo a atendê-los
prioritariamente e a excluir os gordos nas últimas décadas.
Ao longo desse estudo, constatamos que uma das principais origens para a emergência
do corpo magro como padrão e depreciação do corpo gordo, não somente no Brasil e EUA,
mas em todo o mundo ocidental, parte da modernidade e do modelo capitalista instaurado
desde então. A ansiedade trazida pela vida modernas, seus novos dilemas e excessos parecem
ter se fixado no corpo, como nos lembra Bordo (1993). As indústrias do consumo e
midiáticas, especialmente a publicidade, logo encontraram uma forma de capitalizar sobre o
desejo de obter um corpo magro, oferecendo às mulheres fórmulas, produtos e serviços, ou
seja, um extenso circuito de consumo que as convoca a obter “o estilo de vida saudável e
magro”.
Neste contexto capitalista, assistimos emergir, especialmente na última década,
movimentos em valorização à diversidade, e impulsionado por eles, a moda plus size surge e
se expande em âmbito global. Através de uma análise da moda plus size em perspectiva
comparativa entre dois países – Brasil e EUA, exploramos nesta tese algumas das abordagens
ao corpo feminino plus size em cada cultura.
Identificamos uma distância temporal no desenvolvimento do mercado de moda plus
size entre Brasil e EUA. Nos EUA, constatamos três momentos em que o mercado de moda
para numerações grandes se destaca e ganha visibilidade: entre 1915 e 1930 sob a
denominação de Indústria Stoutwear. Entre 1980 e 2000, durante o período de crescimento da
economia americana na era Reagan, e desde 2010 até hoje. No Brasil, só acompanhamos o
terceiro período, já que a moda plus size aqui é bem recente, e só se instaura mais fortemente
na década de 2010.
Essas flutuações observadas no mercado americano, em que a moda produzida para
tamanhos grandes entra em evidência e logo em seguida parece desaparecer mostram que o
crescimento do mercado não se dá por questões de ordem social, e sim econômicas. Enquanto
os EUA enxergam a moda plus size como um bom negócio em tempos de crescimento, o
Brasil aposta nela para sair da crise. Esse fato comprova como a moda plus size é uma
estratégia biopolítica do consumo, ao passo que é usada como recurso para reordenação do
consumo, seja em momentos de fartura, seja em momentos de crise, estando estreitamente
relacionada ao mercado de consumo neoliberal.
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Além de usarem estratégias semelhantes, o mercado plus size brasileiro e americano
também enfrentam os mesmos desafios e dificuldades para profissionalizar o setor,
especialmente quanto à escassez de mão de obra qualificada, embora os EUA estejam alguns
passos a frente de nós nesse sentido. Também verificamos que o mercado plus size
movimenta um circuito cultural e de consumo em ambos países, o que possibilita a formação
de bissociabilidades do consumo. No entanto, ressaltamos algumas características distintas do
mercado entre Brasil e EUA. Nos EUA, o consumo de moda na classe média em geral é
massificado por meio das grandes redes e lojas de departamento, que cada vez mais estão
acolhendo a moda plus size e ampliando suas numerações. Desse modo, temos hoje nos EUA
um mercado que é mais democrático que o brasileiro quanto às numerações, visto que muitas
marcas comercializam tamanhos grandes.
No Brasil, não observamos esse movimento, e até mesmo quando algumas lojas de
departamento anunciam aumento na grade, os tamanhos vão no máximo até 48. Considerando
que o vanity sizing é aplicado nas numerações em território nacional, o tamanho 48
geralmente veste entre 44 e 46, o que torna essas lojas ainda mais inacessíveis para o público
gordo. O mercado de moda plus size brasileiro encontra-se pulverizado por uma grande
quantidade de pequenas marcas e produtores, que vendem geralmente online. Assim, nosso
mercado plus size vem se desenvolvendo junto à pequenas confecções de estilistas, possuindo
características mais autorais que nos EUA. O evento brasileiro Pop Plus provavelmente
influencia nisso, pois dá visibilidade a pequenos produtores, que expõem suas marcas em
stands na feira. Também por ter estilo alternativo, o Pop Plus autoriza os estilistas a usarem
de liberdade poética nas suas criações.
Quanto às revistas e anúncios publicitários que veiculam o estilo de vida plus size em
ambos países, verificamos estratégias retóricas muito semelhantes. Se apoiando na lógica da
performance, os discursos dirigidos às mulheres plus size estimulam que elas adotem as
mesmas premissas do estilo de vida magro tão alardeado nos últimos tempos. As convocações
midiáticas para o estilo de vida plus size sugerem a formação da identidade de uma mulher
que exerce poder na sociedade ao lado do homem, alcançando liberdade para trabalhar, ter
uma vida sexual ativa, ser bela e bem vestida. Mas acima de tudo, ela é uma consumidora e é
através do consumo que acessa sua identidade de mulher plus size.
Assim, embora a moda plus size seja uma estratégia de segmentação mercadológica
para ampliar a produção e o consumo, é inegável que a recente visibilidade que o mercado
vem dando a outras estéticas corporais, que não somente a hegemônica, promove o debate de
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questões sociais como preconceitos e estigmas. Neste sentido, a ampliação do debate sobre os
corpos plus size e/ou gordos também traz possibilidades de transformação no que se refere à
construção identitária, à autoestima, ao pertencimento social e à produção de subjetividades,
dentre outras. Neste cenário de empoderamento, se de um lado existe possibilidade de
reivindicação e certo lugar de fala no tecido social; de outro, identificamos características do
neoliberalismo, pois há um reforço da ideia de “poder sobre o corpo” ou “poder de gestão
sobre o corpo”, desde que em conformidade com certo estilo de vida e certas práticas de
consumo.
A alteração observada no âmbito do consumo é que o corpo gordo, anteriormente
excluído do universo do consumo relacionado a um estilo de vida saudável, é incluído nas
lógicas capitalistas e de consumo. Os indivíduos gordos passam a ser convocados, por via
midiática, para vivenciar um conjunto de práticas de consumo relacionadas ao cuidado com o
corpo, aproximando-os, e promovendo biossociabilidades do consumo. Desse modo, o
mercado pode ser entendido como uma instância produtora ou agenciadora da
biossociabilidade, já que a gordura é reconstruída como um estilo de vida mercadológico, no
qual o corpo gordo é substituído pelo plus size. Um tamanho de moda – plus size, se torna
uma identidade social, qualificando mulheres gordas como plus size. Mas como se dá esse
processo?
A esfera comunicacional da moda plus size opera transformações biopolíticas na
produção de sentidos conferidos ao corpo gordo e magro, promovendo as condições para a
formação de uma nova identidade da mulher gorda. Assim, os ordenamentos midiáticos e de
consumo promovidos no âmbito da comunicação de moda plus size no Brasil e nos EUA se
constroem em dois polos: de um lado, a adesão às práticas de consumo da mulher magra, e do
outro lado, a reivindicação dos direitos da mulher gorda e o deslocamento dos sentidos
atribuídos a este corpo.
O medo de engordar produz Magros Gordos, que recorrem a intervenções de toda
natureza para permanecerem magros, alimentando um imenso mercado de consumo. Ao
mesmo tempo, as convocações para aceitação da beleza e do corpo “real” produz Gordos
Magros, que são aceitos e representados por via midiática, desde que aceitem participar como
consumidores ativos do circuito de consumo de produtos e de um estilo de vida, que antes era
destinado só ao magros. Isso pode ser observado quando a moda plus size propõe às mulheres
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gordas a compra de lingeries e roupas de ginática, instigando-as a serem sexys e saudáveis,
adotando um estilo de vida magro.
As convocações para o corpo plus size inserem-se como amplos dispositivos que
apontam para o engendramento de biopolíticas e biossociabilidades nos ordenamentos de
consumo e midiáticos promovidos no âmbito da comunicação de moda. Deste modo, as
marcas de moda plus size utilizam-se das mesmas lógicas do mercado de moda convencional
para a produção de mercadorias e para a produção de representações-imagens. Na instância
comunicacional, dois movimentos se entrecruzam: o da inserção de imagens de corpo gordo
no sistema de representações, alterando a produção de sentidos e abrindo linhas de fuga num
quadro de silenciamento e assujeitamento; e o da permanência de lógicas já existentes que
reiteram processos de produção de subjetividades quanto à disciplinarização do corpo.
Trata-se, no caso da moda plus size, de uma concepção de corpo promovida pelo
mercado em decorrência de suas lógicas de produção. Nesta perspectivaos consumidores de
moda plus size, têm existência somente dentro de um do mercado neoliberal. A mulher plus
size não é a magra, que as campanhas de moda vem divulgando como modelo ideal de corpo
recorrentemente nas últimas decadas, tampouco é o indivíduo obeso e doente que os discursos
midiáticos da saúde pública e da moda marginalizaram. Estamos falando da produção de um
novo sujeito que foge aos estereótipos polarizados de gordo e magro e constrói a si mesmo
dentro de uma discursividade neoliberal. Assim, a mulher plus size não é magra, mas consome
e adota um estilo de vida magro. Ela também não é obesa ou doente, mas luta como uma
ativista gorda pela aceitação da beleza “real” e pela inserção de numerações maiores no
mercado de moda. Desse modo, ao mesmo tempo que essa mulher regula, também é regulada,
sendo sujeito e assujeitado.
A mulher plus size se apresenta como um sujeito politico que reinvindica a ordem de
polícia das instituições que a estigmatizaram. Essa mulher plus size é fabricada e modelada
pelo mercado, tendo sua existência totalmente vinculada a ele, pois para ganharem autoestima
e se afirmarem elas precisam atuar na otimização de si, consumindo moda, adotando práticas
estéticas e físicas. Ou seja, precisam ser incluídas nas biopolíticas do consumo, nas estratégias
e ordenamentos que a moda plus size promove ao sugerir, por exemplo, roupas para ginástica,
lingeries e atualizar as últimas tendências apresentadas na moda tradicional para tamanhos
grandes.
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Identificamos ao longo da análise desenvolvida, algumas estratégias biopolíticas
usadas para produzir o corpo feminino gordo no âmbito da moda plus size: 1. A alteridade da
mulher gorda é ressignificada como diferença. Isso é verificável, por exemplo, na
padronização das medidas pelo menor tamanho, com a escolha de modelos plus size só um
pouco mais gordas que aquelas que protagonizam os anúncios da moda convencional, e na
manutenção de modelos que seguem os padrões dominantes (caucasianas, cabelos lisos e
altas). Quanto à numeração das peças, também verificamos que os tamanhos “encolheram”,
por meio de um processo mercadológico que trouxemos nessa tese, o vanity sizing. Assim,
enquadrada no padrão dominante, com suas medidas reduzidas, a mulher gorda vai perdendo
sua alteridade, e é apresentada somente como diferente.
2. As campanhas publicitárias das marcas de moda plus size revelam uma tensão entre
polícia e política (RANCIÈRE, 2006). Geralmente as peças publicitárias reafirmam o padrão
corporal dominante, trazendo modelos com corpos só um pouco mais gordos que aqueles que
a moda convencional apresentava (uma gordura leve): na maioria das vezes elas também são
brancas, jovens, loiras e com cabelo liso, o que reflete uma ordem de polícia. Entretanto, essas
mesmas peças também evidenciam a quebra desse padrão, empoderando as mulheres gordas
em sua retórica, e agrupando-as em circuitos de consumo que vão além da moda, promovendo
biossociabilidades do consumo, e atuando como política.
3. A mulher plus size é apresentada sob a lógica da sociedade da performance (HAN,
2017) e é celebrada como consumidora, ganhando existência no e pelo consumo. Enquanto a
moda convencional foi construída sob o modelo imunulógico (HAN, 2017) de ataque e
defesa, que excluiu o corpo gordo do consumo, a moda plus size já se insere na lógica
performática. Assim, a mulher plus size é levada a acreditar que possui total liberdade para
escolher sua vida, mas na verdade essa liberdade só é possível se ela se enquadrar em um
“modo de viver” cujo consumo seja central.
4. A formação do estilo de vida plus size, embora pareça um contraponto ao estilo de
vida magro e saudável, segue o mesmo modelo deste. O estilo de vida plus size promove a
reordenação da vida da mulher gorda, a qual é inserida no circuito de consumo magro, e,
desse modo, também deve ser saudável e leve: ela malha, se alimenta corretamente e
incorpora práticas cosméticas e estéticas. A esfera comunicacional da moda plus size opera
transformações biopolíticas na produção de sentidos conferidos ao corpo gordo e magro,
promovendo as condições para a formação identitária da mulher plus size.
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Parece ironia que o termo plus seja usado para designar a moda feita para corpos
gordos. Associado à positividade, o termo comporta a negatividade das imagens atribuídas ao
obeso ao longo dos tempos. Exposto a dietas rigorosas, balanças, tabelas, cálculos, o gordo ao
longo dos anos vem sendo representado como ser relaxado, fracassado, lento, resistente a
mudanças, e cujo imaginário acumula derrotas, exclusão e marginalização. Em contraponto, o
sistema capitalista valoriza velocidade, eficiência, leveza e adaptação, por isso abomina tanto
a gordura, e se recusa a vestir GG. Esse mesmo capitalismo que rejeita a gordura em sua
forma corporal, sendo produtor de imaginários negativos, que denominam o obeso como
fracassado no cuidado de si e no governo do seu próprio corpo, também exalta o excesso, a
opulência, o fast food, a liberação dos prazeres, e desse modo, é também produtor da gordura,
a qual vende como produto. A mesma sociedade que produz o gordo também o condena,
realizando um movimento binário próprio ao capitalismo, que veste P e G, dependendo da
representação que lhe convier.
O sistema midiático associado à moda, ora dá visibilidade ao corpo excessivo, ora ao
corpo escasso. Quando dá visibilidade ao excesso, o faz pela lógica da escassez. Escassez de
gordura, uma gordura leve. E quando visibiliza a escassez, guia-se pelo excesso. Excesso de
magreza. No entanto, não podemos negar que a moda plus size concede à mulher uma chance
de viver. Viver de modo leve. Viver na cultura do consumo. E principalmente: viver como
uma mulher plus size. Desse modo, ela ganha visibilidade ao passo que consome
intensamente, em velocidade GG. Interessante perceber que isso contradiz a noção que
apresentamos no início, do gordo como um consumidor excessivo e do magro como
controlado. O excesso só é punido se ele for visível no corpo. No nível do consumo, o excesso
é promovido e comemorado.
Também investigamos a moda plus size como um espaço político, em que as mulheres
criticam e resistem aos significados disseminados sobre o corpo gordo pela instância
marcária, por meio de casos polêmicos entre marcas e consumidores. Apontamos para a
possibilidade de as consumidoras desenvolverem um estilo de vida de resistência - um estilo
de vida que desafia e altera as concepções de corpo e saúde circuladas no discurso
antiobesidade. Traçamos as relações de poder e as práticas do eu engendradas no sistema da
moda que permitem a governança dos indivíduos (biopolítica) ao mesmo tempo que
promovem resistência a essa governança (biopotência). Assim, considerando o tipo de crítica
presente nos exemplos estudados, as reivindicações das ativistas propõem certo investimento
no corpo gordo, guiando-se por algumas premissas: 1. aceitação do corpo gordo; 2.
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reconhecimento do corpo gordo; 3. reconhecimento da diversidade; 4. reconhecimento da
beleza real; 5. direito de mostrar o corpo gordo seminu. 5. direto de consumir moda.
Essa tese contribui tanto acadêmica quanto socialmente no debate que envolve as lutas
pela diversidade, constituindo um material teórico relevante sobre os sentidos e significados
atribuídos ao corpo gordo, que pode vir a ser usado na elaboração de políticas públicas que
abordem a gordofobia e reivindiquem os direitos dos corpos gordos na sociedade, bem como
no que se refere à regulamentação de sua representação midiática.
Como relevância acadêmica, destacamos o ineditismo desta abordagem, que se apoia
nos Fat Studies e nas noções de biopolíticas e biossociabilidades. Consideramos que ao trazer
uma vasta literatura acadêmica internacional esta tese faz um importante movimento,
evidenciando um conjunto de abordagens e perspectivas teóricas inovadoras quanto aos
estudos do corpo gordo. A inter-relação proposta entre moda, comunicação e corpos gordos,
orientando-se pelas noções de biopolíticas e biossociabilidades do consumo, também revela
uma direção analítica pouco abordada.
Esta pesquisa pode contribuir tanto para os estudos de comunicação, na abordagem
sobre a diversidade por meio da apresentação de corpos diferentes, bem como nos estudos de
moda, campo carente de abordagens teóricas na perspectiva aqui realizada. Ao desenvolver
um caminho investigativo que compara duas culturas, brasileira e norte-americana, pudemos
observar noções sobre o corpo díspares, que revelam práticas culturais e distintos modos de
produção de sentido, mas também abrigam muitas semelhanças.
Embora a análise desenvolvida nesta tese esteja restrita ao corpo feminino gordo, os
resultados alcançados apontam para caminhos que podem ser percorridos em trabalhos
futuros, posto não serem escopo desta pesquisa. Por exemplo, a) como se dão os processos de
subjetivação no corpo masculino gordo, considerando-se as lógicas do mercado, o que
consiste num desafio no tocante às identidades de gênero; b) na análise dos ativismos, há
necessidade de maior aprofundamento teórico-metodológico para compreensão de como se
dá a biopotência, a partir das biopolíticas e biossociabilidades engendradas em uma evidente
tensão entre política e polícia (RANCIÈRE, 2005); c) investigar a possibilidade de propor
uma tipologia das reivindicações; d) no âmbito do consumo de moda plus size, abre-se um
caminho para uma investigação que considere o mercado como agenciador de dissensos.
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