CORPOS MIDIÁTICOS E IDENTIDADES MARGINALIZADAS
SANTOS, Sabrina Pereira dos; Mestranda; Instituto Federal do Piauí
E-mail: sabrina@ifpi.edu.br
MARTINS, Marcelo Machado; Doutor;Universidade da Integração Latino-Americana,
E-mail: machadomartins@yahoo.com.br
LACERDA, LucinéiaLima ; Mestre; Faculdade Integrada de Pernabuco,
E-mail: lucinealima1@hotmail.com
RESUMO
Os corpos fora dos padrões estabelecidos por discursos da Moda e do consumo tornaramse mais “aceitos”, principalmente em nível de discussão e de divulgação das mídias. As
mídias, principalmente as redes sociais, contribuem acerca dos discursos dos excluídos,
possibilitando reflexões e mesmo modificações de gostos e tendências, ampliando o
cabedal de preferências e de enfrentamento de tal exclusão. Os corpos ganharam
visibilidade – e tornaram-se midiáticos – e são apresentados por pessoas felizes, bonitas,
com condições de escolha e de compra,pessoas integradas nas sociedades. Aqueles sujeitos
com sobrepeso e/ou acima do peso – nestes discursos – passam a ser integradas/os
socialmente e surge o fenômeno plus size, que é configurado de duas maneiras: a primeira
diz respeito às estratégias mercadológicas que visam a garantir a criação de um novo
público consumidor – embora, a indústria e o mercado ainda não se encontrem preparados
para a atendersatisfação das necessidades e dos desejos desse tipo usuário/de consumidor –
e, a segunda, refere-se a uma resistência muito forte de enfrentamento aos padrões
dominantes – mostrando que o plus size pode também ser feliz, bem resolvido, comprar o
que deseja e aquilo de que necessita, faltando-lhe, por outro lado, as opções. Diante do
exposto, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar o conceito dos corpos midiáticos,
a constituição das identidades marginalizadas e aceitação do fenômeno plus size no
decorrer últimos anos.
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“Corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele”’
Ritah Oliveira

1.

Introdução

Ao abordarmos o corpo, não podemos pensá-lo isoladamente. O que torna
fundamentalmente importante salientar o contexto no qual esse corpo está inserido. Por
isso, apresentaremos algumas considerações fundamentais sobre a relação do corpo na
sociedade contemporânea compreendendo que, ao menos na perspectiva deste estudo,
corpo e sociedade não podem ser entendidos separadamente.
As diferentes épocas podem ter seus traços caracterizadores também apreendidos nos
corpos que circulam nas diversas sociedades humanas. Esses corpos passam pelo crivo dos
discursos da Moda, adequando-se a eles ou com eles se estranhando – e não se trata, aqui,
de discutir a moda vestimentar que, plasmada no corpo, cria com ele e nele diversos efeitos
de sentido, mas do corpo como moda.
Se na virada do século até pouco tempo atrás o corpo “sarado” ou com aspectos de
anorexia, remodelado pelas cirurgias estéticas, pela malhação em academias, pelo uso de
remédios, pela não ingestão de alimentos, etc., era o que mais se aproximava do paradigma
propagado pela ditadura da beleza (incorporada pelos discursos da Moda); hoje são
também difundidos “outros corpos”, também envoltos por discursos que tentam evidenciar
na diversidade formal da carne humana aspectos de beleza (MARTINS e VILELA, 2015).
Não se pode considerar ainda que tal reconhecimento menos pejorativo desses outros
corpos, mesmo dada a visibilidade eufórica com a qual eles são estampados nas mídias,
seja uma ruptura de paradigmas anteriores. Porém, é preciso reconhecer que essa maior
aceitação faz parte de um constructo histórico ainda em processo e, inclusive, com fortes
reverberações nos campos do social e do cultural.
A materialidade do corpo está relacionada aos olhares que sobre ele se debruçaram, da
medicina à religião, das artes às ciências tecnológicas, da política às mídias. Tomado como

objeto no qual se inscrevem práticas socioculturais, o corpo é compreendido na sua
subjetividade, por meio da qual, inclusive, se sustentam as identidades que assume e, como
tal, passíveis de julgamento – sobretudo, estético. Revistas, blogs e sites especializados em
Moda, desfiles de coleções (no Brasil e no exterior), calendários temáticos e calendáriospôsteres e campanhas que retraram “a beleza real” dos corpos, magros ou obesos,
contribuem com a divulgação da diversidade dos corpos e, indiretamente, para a sua
aceitação.
Em outras épocas, os corpos volumosos, opulentos e rotundos foram vistos como sinônimo
de beleza e de saúde, isto porque eram os corpos daqueles que detinham o poder
econômico ou político da engrenagem social. Difundido principalmente pelas artes (pintura
e fotografia), um novo padrão corporal, então magro e delgado, foi associado à beleza nas
primeiras décadas do século XIX e, em decorrência, incorporado aos padrões aceitos pelos
discursos da Moda, que, por sua vez, assumiram a relação direta entre forma do corpo
(obeso ou magro) e padrão de beleza corporal. Talvez este tenha sido o maior equívoco dos
discursos da Moda, porque desconsidera a própria constituição física do corpo humano,
padronizando e excluindo a própria diversidade dos tipos existentes.
As mudanças socioculturais desencadeadas pelas grandes Revoluções também alcançaram
a estética, sobretudo no período em que se proliferaram as indústrias que alavancaram
sobremaneira a produção e o consumo de bens. Corpos mais elásticos, ágeis e ativamente
aptos para os novos trabalhos passaram a ser muito valorizados, em negação aos corpos
menos elásticos, menos ágeis e pouco aptos para as mudanças desencadeadas nas diversas
frentes de trabalho.
Essa necessidade de novas padronizações de corpos contribuiu para que a relação entre
magreza e beleza – e gordura e feiúra – fosse intensificada no século XX, principalmente
quando as ciências decretam que a obesidade seria prejudicial à saúde – conforme a
Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela é uma doença (distúrbio emocional,
transtorno alimentar, excesso de gordura corporal caracterizadores de uma epidemia: a
obesidade é uma doença epidêmica, capaz de gerar uma série de doenças crônicas). Se por
um lado os discursos da medicina sustentam os benefícios de um corpo magro em
detrimento a um corpo obeso, considerando aspectos de uma vida mais saudável e com
maior longetividade; os discursos da estética (inclusive os provenientes do senso comum)

difundem a valorização de formas mais retilíneas e de uma aparência calcada em ideais de
beleza. Em ambos, os corpos obesos são desqualificados, obviamente.
Na virada do século, e sobretudo nos anos finais do século XX, projetou-se todo tipo de
ajuste para que o sujeito mantivesse seu corpo “de acordo com as medidas impostas”,
inclusive causando sérios danos à sua saúde física e mental (MARTINS, 2008 e
MARTINS e SANTOS, 2014): a magreza se tornou um objeto a ser conquistado a
qualquer custo, e assistimos a uma onda de obsessão pelo culto do corpo magro (ou, em
certos contextos, “malhado”).
Nos últimos anos, porém, os corpos fora dos padrões estabelecidos por discursos da
estética, da Moda e do consumo estão sendo mais “aceitos” – pelo menos em nível de
discussão e de divulgação das mídias. Embora continuem ainda vistos sob a ótica da saúde,
a esses corpos se aliam temas referentes à autoestima do sujeito e ao incentivo de ele
“aceitar-se” a partir de suas condições físicas. Ao aceitar sua condição, o sujeito trabalha
em prol de sua saúde – e a beleza, assim, mesmo nem sempre claramente marcada nos
discursos, diz respeito tanto ao “estado de espírito” do obeso e aos seus “hábitos de vida
saudável” como em relação aos corpos. Nas mídias, esses corpos ganham visibilidade e são
apresentados por pessoas felizes, bonitas, com condições de escolha e de compra, enfim,
completamente integradas nas sociedades.
É importante destacar que a “pressão” do obeso se apresenta mais naturalizada no gênero
masculino do que no gênero feminino. À mulher, a carga de julgamento recai com força
total, mesmo porque parece ser atribuída a ela a obrigatoriedade de estar sempre “bela”,
seguindo os preceitos sociais da beleza e, portanto, integrada aos discursos da Moda,
inclusive mantendo seu corpo de acordo com o padrão estético da magreza. Ao homem,
parece ser direcionado mais o aspecto dos contornos dos músculos do corpo, apenas.
Em uma pesquisa realizada em blogs que tratavam da estética feminina, Godoi (2011)
destacou onze: Gordinhas Maravilhosas; Cotidiano Gordo; Beleza sem Tamanho;
Mulherão; Poderosas Gordinhas; Grandes Mulheres; Movimento Plus Size; Mundo Gg;
Toda Gordinha; Gordinhas Lindas; Confissões de uma Gordinha. Desses, trabalhou com
os títulos que continham termos como "maravilhosas", "lindas", "grandes", "poderosas",
etc., considerando-os elementos de modalizações apreciativas, persuasivas nos elogios

positivamente qualificantes de corpos volumosos, e destacando o caráter ideológico por
trás das escolhas efetuadas pelos enunciadores desses blogs.
Mesmo independentes, esse tipo de mídia, o blogs, tem grande acesso de usuários de várias
partes do mundo, o que configura uma poderosa voz aliada na disseminação da aceitação
dos obesos nas sociedades. Nesse mesmo direcionamento de autoidentificação, os slogans
de marcas qualificam positiva e afetivamente os obesos, no caso as mulheres, atraindo as
consumidoras plus-size (expressão norte-americana que se refere àqueles que usam GG ou
acima da numeração 44 das roupas), antes negadas, conforme os seguintes exemplos:
“Lingerie Plus Size” (Avon), “Special for you” (C&A), "Você não imagina do que uma
Duloren é capaz - linha plus size” (Duloren), “Grandes abraços” (Malwee), “Um charme
só especial para você” (Marisa), “Linha Plus+” (Pernambucanas), “Gostosa demais para
usar 38” (Valfrance), dentre outras chamadas. Além disso, há de ser considerada nesse
processo de aceitação e de autoidentificação a presença nas mídias de celebridades cujos
corpos têm outros padrões de beleza e de massa corporal e não reproduzem estereótipos
“do obeso” nos diversos trabalhos que exercem, a exemplo de mulheres como Adele, Betty
Ditto, Preta Gil, Renata Celidônio, Whitney Thompson, Lizzie Miller, Gabby Sidibe,
Candice Huffine, Tara Lynn, Gabi Amarantos, Flúvia Lacerda, dentre inúmeros casos em
todo o Ocidente.
Esses discursos não estão demarcando rupturas imediatas de paradigmas. Embora
bombardeados de mensagens de aceitação dos “obesos”, de reconhecimento de suas
“qualidades” e “belezas” (mesmo que pontuais), a indústria da Moda e o próprio consumo
ainda não atendem de modo satisfatório esse público que compõe uma parte significativa
na população brasileira. Isso significa que os consumidores obesos ainda não foram
incluídos nas engrenagens que alavancam e mantêm a estrutura da Moda funcionando: seus
corpos deixaram de ser ignorados, estigmatizados, “enfeiados” (ou ditos “feios”) pelas
mídias, mas ainda não completamente pela indústria da Moda, que não tomou de fato esses
corpos como um nicho de mercado que pode ser bastante lucrativo (MARTINS e VILELA,
2015).
Com efeito, embora ainda haja uma grande hegemonia de corpos magros, difundidos como
padrão de beleza, consideramos que as mídias, paralelamente, divulgam e popularizam a
inclusão dos corpos obesos, movimento discursivo que incitam os sujeitos a (se-)aceitarem

e conviverem com o “outro” em harmonia, mas o foco, isto é, os obesos, não tem ainda
uma variedade de opções de escolha nas lojas – das mais simples às mais sofisticadas –,
nem nas vitrinas e nem nas araras, pois geralmente é relegada a um espaço marginal das
lojas a exposição de roupas para esse público (SANTOS et al., 2014).
Consumidores/as obesos, aqueles que sofrem passivamente com esse tipo de
“margeamento” ou exclusão devido à falta de produto ou ao escanteamento dos produtos
nos cantos das lojas, têm se utilizado das redes sociais para divulgar peças e as próprias
lojas que os tratam de modo diferenciado, isto é, mantendo em suas vitrinas e araras roupas
que vestem o público plus-size, sem que elas fiquem escondidas ou camufladas em espaços
marginais do estabelecimento comercial. Por outro lado, na Internet, várias iniciativas
comerciais têm incentivado o consumo de roupa desse público, justamente por tratá-lo na
sua unicidade.
A transformação do tratamento que era destinado ao obeso até então precisa ocorrer nas
lojas que queiram garantir esse tipo de clientela. O bom atendimento por parte dos
funcionários das lojas minimiza sobremaneira a ideia de que os obesos são tratados sempre
a partir do discurso do intolerante e do estigmazado: a ausência de opções de produtos
destinados a eles reforça o estigma e estimula a falta de atenção no atendimento face a face
por parte dos vendedores, em relações geralmente tensas e promotoras de angústias e
insatisfações para os clientes, que, por sua vez, desencadeiam estados de alma bastante
disfóricos neles, justamente por tocar sua autoestima. Isso porque, numa etapa anterior, o
consumidor já passou pelo desconforto de não encontrar determinado produto plus-size que
acompanhe, por exemplo, as tendências da Moda ou que seja condizente com seu estilo de
vida. Se ele se resigna com essa exclusão do poder de compra, restam-lhe como opções
peças “fora de moda”, com cara de “velhos”, “fantasiosas”, “roupas escuras”,
excessivamente “floridas” ou “alargadas”, etc.
2.

O Fenômeno plus size

Em vários outros trabalhos, insistimos que as roupas dão competências de ordens diversas
ao sujeito, da proteção à estética, da identificação à identidade (CASTILHO e MARTINS,
2005 e 2014). Imbrincadas com o corpo, as roupas também fazem o sujeito se comunicar e
ser comunicado. Nas diversas culturas, há coerções que orientam um determinado tipo de
julgamento pautado no certo vs. errado com relação ao vestir-se, inclusive geradores de

apreciações estéticas do bonito vs. feio. Discutir os discursos do corpo ou, no caso, do
corpo vestido, é discutir um discurso subjacente da inclusão vs. exclusão.
Em se tratando de exclusão, há de se verificar que ela se pauta naquilo que difere do que é
considerado padrão, de onde emergem preconceitos, discriminações, intolerâncias,
sobretudo na atualidade em que a ordem do dia diz respeito ao “julgamento” sobre o outro.
Deixar à margem o diferente significa apoiar a manutenção de certos padrões
comportamentais, mesmo que completamente desconexos com as identidades particulares
dos sujeitos – individuais ou coletivas.
As mídias (sobretudo as redes sociais) contribuem para a reverberação de discursos dos
excluídos, possibilitando reflexões e mesmo modificações de gostos e tendências,
ampliando o cabedal de preferências e de enfrentamento de tal exclusão. O fenômeno plussize, muito mais discutido com relação ao feminino do que ao masculino, como dissemos,
propõe tais reflexões. Ele pode se configurar de duas maneiras, então, até o momento,
bastante evidentes: a primeira diz respeito às estratégias mercadológicas que visam a
garantir a criação de um novo público consumidor (embora, como dissemos, a indústria e o
mercado ainda não se encontrem preparados para a satisfação das necessidades e dos
desejos do plus-size); a segunda se refere a uma resistência muito forte de enfrentamento
aos padrões dominantes (mostrando que o plus-size pode também ser feliz, bem resolvido,
comprar o que deseja e aquilo de que necessita, faltando-lhe, por outro lado, as opções).
A moda plus-size raramente aparece em espaços consagrados da moda, como os desfiles do
São Paulo Fashion Week, a mais famosa semana de moda brasileira, realizada na cidade de
São Paulo duas vezes por ano. Dificilmente é assunto de matérias e editoriais de revistas
femininas e de publicações especializadas em moda. É pouco presente em lojas comuns, o
que faz com que as pessoas que vestem tamanhos maiores se deparem com muitos entraves
na hora de comprar roupas: estes consumidores, que a princípio não são adequadamente
contemplados pelo mercado de moda mais geral, se veem obrigados a recorrer a “lojas para
gordos”.
Este cenário revela um posicionamento marginal do segmento plus-size em relação à moda
convencional. É como se os tamanhos grandes não fossem parte da moda “de verdade”, e
sim uma pequena fatia do mercado destinada a produzir roupas para pessoas que não
cabem nos tamanhos mais comuns. Tal cenário de marginalização, no entanto, vem

mudando nos últimos anos, pois a moda plus-size vem crescendo no Brasil, ganhando um
relativo destaque por meio da construção de seus próprios espaços de legitimação e da
divulgação feita por blogs e veículos de comunicação.
Atualmente existem pelo menos dois desfiles exclusivamente dedicados ao segmento plussize: o Desfile Mulheres Reais, criado no final de 2009, e o Fashion Weekend Plus-Size,
criado no início de 2010. Com formato semelhante aos desfiles da moda convencional (fig.
1), ambos ocorrem duas vezes por ano na cidade de São Paulo e têm como objetivo
mostrar, a cada estação, as coleções elaboradas pelas marcas que fabricam tamanhos
grandes.

Figura 1: Imagem de divulgação da 8ª edição do Fashion Weekend Plus-Size, ocorrida em julho de
2013. Fonte: http://mulherao.wordpress.com/2013/07/08/garanta-o-seu-ingressos-para-o-fwps/
(Acesso: 04/08/15).

As marcas especializadas em tamanhos grandes têm investido não apenas nos desfiles para
divulgar suas coleções, como também em catálogos, campanhas e editoriais de moda que
mostram seus produtos. Junto a isto estão ampliando seus pontos de venda, inaugurando
novas lojas físicas e criando lojas virtuais, procurando conquistar mais clientes (BETTI,
2014). Entre julho de 2011 e dezembro de 2013 as modelos Mayara Russi, Carla Manso,
Fluvia Larcerda e Aline Zattar foram entrevistadas pela jornalista Marília Gabriela no
programa De Frente com Gabi, exibido pela emissora SBT aos domingos. Em julho de

2012, a revista semanal Época (fig. 2), da Editora Globo, colocou em sua capa a modelo
Cléo Fernandes 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...”. Em maio 2015, a revista de Moda Elle Brasil (fig. 3), da
Editora Abril, pela primeira vez utiliza uma mulher plus size em sua capa, Juliana Romano,
jornalista e blogueira, participa da edição especial de aniversário da revista, na campanha
#vocênacapa. Em entrevista, Juliana orgulha-se da edição e ressalta que suas fotos foram
sem cortes e photoshop.

Figura 2: Capa da edição 737 (2 de julho de 2012) da revista Época, com a modelo Cléo
Fernandes.

Figura 3: Capa da edição especial de aniversário (Maio de 2015) da revista ELLE Brasil, com a
jornalista Juliana Romano.

Outro caso bastante positivo com relação à visibilidade eufórica do plus-size pode ser
exemplificado com a Dove (da Unilever), que há mais de dez anos lançou em nível global
a Campanha pela Real Beleza (fig. 4), que surgiu da insatisfação feminina com o padrão
de beleza então vigente. Em diversos países, as campanhas criadas pelas agências
agradaram tanto o público como a crítica e, por isso, ganharam diversos prêmios em
publicidade, além de a empresa ter tido mais que o dobro de aumento em seu faturamento.
Mas o que importa de fato é que, segundo pesquisas encomendadas pelas próprias
empresas (www.dove.com.br), as mulheres passaram a ampliar suas percepções de beleza,
integrando a ela a autoconfiança, por exemplo. Mais do que os resultados obtidos (pela
empresa), reconhecemos que a campanha traz à tona diferenças de corpos femininos antes
amplamente apagadas da mídia e, grosso modo, democratiza a beleza feminina ao dar
visibilidade a mulheres “reais”, um pouco distantes das celebridades e modelos “perfeitas”
com seus corpos magros e jovens (lapidados, não raramente, às custas do uso do fotoshop).

Figura 4:. Lançamento da Campanha pela Real Beleza, em 2004, que tratava de questionar o
padrão de beleza da época, além de oferecer uma visão mais “saudável” e democrática do corpo e
do próprio conceito de beleza.

A Campanha pela Real Beleza, ganhou visibilidade uma série de diferentes corpos, de
diferentes gêneros, de diferentes sujeitos aparentemente felizes e com a autoestima
elevada, em posições que dialogavam – tanto pela expressão como pelo conteúdo – com a
(auto-)aceitação do corpo diverso daquele das passarelas e das capas de revista
(http://adland.tv/adnews/ogilvy-d-sseldorf-no-realbeauties/1118244768;

dentre

tantas

outras). Pode-se considerar, assim, que campanhas e ações publicitárias (ou ainda ações
individuais de autoexposição do corpo) como as citadas aliam-se aos discursos da
aceitação corporal, da inclusão reforçados pela presença de modelos plus size no mercado
da Moda.
Plus size é um termo de origem americana que significa “tamanho grande”. Em todo o
mundo, os Estados Unidos tem o maior percentual de pessoas obesas e com excesso de
peso (64,5%), dados que tornaram o país no desenvolvimento (sem sentido) de Moda Plus
Size, que atendem as consumidoras que usam o tamanho 44 ou maiores (WINN, 2004;
WANG, 2007; SCARABOTO e FISCHER, 2013). Porém, por vezes, os “termos plus size
associados também atuam como uma barreira social dentro de varejo, ‘descomunal,’”
(HASWELL, 2010). Em outras palavras, o tamanho plus size, em uma tradução livre, pode

ser compreendido como um “tamanho grande” e, não necessariamente estaria este
associado a pessoas, acima do peso. Ao considerar a diversidade, e singularidade do
biótipo de cada indivíduo (ROCHA, 1999).
Entretanto, discursos em torno do plus size, inclusive com falta de definição (há
controvérsias com relação às tipologias corporais, aos padrões de tamanho, à relação entre
tamanho – biótipo – e gordura, por exemplo), evidenciam uma tentativa de incluir as
pessoas obesas nas engrenagens sociais, minimizando o distanciamento ou o apagamento
que elas sofreram por vários anos. Assim, esses discursos tentam dissociar a forma da
obesidade da feiura (e da magreza da beleza) e difundem a ideia de uma moda mais
democrática, funcionando como discursos contra a hegemonia, como contradiscurso de
padrões eleitos como ideias – inclusive reconhecendo aspectos da beleza por meio de
outras variáveis que não o corpo ou ampliando seu leque de possibilidades para uma beleza
“plural”.
Esses discursos parecem questionar os padrões ideais estabelecidos por discursos da Moda,
mas não se afastam dos discursos relacionados aos hábitos de vida saudável: limite a partir
do qual pode ocorrer uma reorientação de conceitos que definem a gordura como algo
repudiável, devendo ser moralizada, mesmo porque já é patologizada. Por enquanto, não é
isso que acontece!
3.

Considerações Finais

O presente trabalho, após uma breve percurso em torno das mudanças ao longo da história
ocorridas nos discursos sobre os corpos gordos, o que perfaz um percurso de valorização,
estigmatização, exclusão social e, destacadamente, a partir dos discursos plus size,
ressignificação e busca pela aceitação desses corpos, discutiu o papel da moda nesse
processo. Em tal discussão procuramos ressaltou-se que a emergência de uma moda plus
size foi acompanhada de ações de inserção e visibilidade midiática desses corpos gordos.
Consequentemente, criou-se uma estratégia de mão dupla: ao passo que do encontro com
as demandas suscitadas pelo plus-size um novo nicho de mercado se estabelece,
igualmente gera-se o confronto e resistência a um único padrão de beleza possível. Por fim,
de uma maneira ou de outra, apesar da investida midiática que amplia os parâmetros de
beleza, os corpos apresentados não abarcam a diversidade de corpos existentes.
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