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RESUMO 

 
Este estudo insere-se no campo da Análise do Discurso, mobilizando as contribuições 
de Michel Foucault quanto ao estudo do discurso e à produção de subjetividades. O 
objeto de investigação é a constituição de subjetividades do corpo plus size na e pela 
mídia virtual, analisando os processos de resistência do sujeito plus size para ocupar 
seu lugar no mundo da moda. O trabalho tem como questão central: como a relação 
discurso-corpo-poder pode moldar a produção de subjetividades nas práticas 
discursivas das modelos plus size? A partir desse questionamento, definimos o 
seguinte objetivo geral da pesquisa:  Analisar as práticas discursivas de modelos plus 
size no mundo da moda e na mídia para se constituírem como sujeitos de resistência.  
O corpus de investigação constitui-se de enunciados de ou sobre as modelos plus 
size, que circularam na mídia virtual e que inscrevem a resistência desses sujeitos 
frente aos discursos e práticas que instituem o corpo magro como corpo padrão no 
mundo da moda. O corpus foi selecionado a partir de páginas do Instagram de 
modelos plus size e mulheres de corpos gordos que buscam aceitação da sociedade, 
assim como de matérias que circularam na mídia e trataram do corpo plus size, 
diferenciando-o do corpo gordo que não é considerado belo no mundo da moda. 
Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa descritiva-
interpretativa, que trabalha com os mecanismos de construção de efeitos de sentido 
na tentativa de descrever e interpretar as relações de saber/poder e técnicas de 
subjetivação e resistência que incidem sobre as mulheres acima do peso, 
classificadas como plus size. Estas resistem ao padrão de corpo esquelético que se 
constitui como referência no mundo da moda, especialmente no espaço das 
passarelas. Pelos procedimentos de análise, a pesquisa materializa o método 
arqueogenealógico de Michel Foucault para analisar o funcionamento da relação 
saber-poder-discurso e produção de subjetividade.  Assim, a análise considerou os 
seguintes dispositivos analíticos: discurso e enunciado; formação discursiva e prática 
discursiva; memória e interdiscurso; poder, subjetividade e verdade; 
governamentalidade, resistência e ética.  Em síntese, a análise realizada apontou que 
as práticas do corpo plus size materializam mudanças no mundo da moda e nos 
discursos sobre a beleza, além de se constituírem como mecanismos por meio dos 
quais o sujeito plus size constrói-se como sujeito de resistência que se empodera na 
luta contra o preconceito, que ainda insiste em negar lugares para esse corpo. A 
pesquisa é de relevância social por contemplar um movimento que materializa uma 
nova verdade em torno do corpo na contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Discurso. Corpo plus size. Mecanismos de subjetivação. Mídia 
virtual. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
This study is included in the field of discourse analysis, especially mobilizing the contributions 
of Michel Foucault to the study of discourse and the production of subjectivities. Its object of 
investigation is the constitution of subjectivities of the plus size body in and through virtual 
media, analyzing the resistance processes of the plus size subject to occupy their place in the 
fashion world. The study has as its central discussion question: How can the speech-body-
power relation shape the production of subjectivity in the discursive practices of plus size 

models? Based on this questioning, we defined the following general objective of the 
research: To analyze the discursive practices of Plus Size models in the fashion world 
and in the media to constitute themselves as subjects of resistance. The research 
corpus consists of statements by or about the plus size models that circulated in the 
virtual media and that inscribe the resistance of these subjects, compared to the 
discourses and practices that establish the slim body as a standard body in the fashion 
world. The corpus was selected in contemporary media, on Instagram pages of Plus 
Size models and activists, as well as in articles that circulated in the media and dealt 
with the overweight or plus size body, differentiating the latter from the overweight body 
that is not considered beautiful in the fashion world. As for the methodological 
procedures, it is a descriptive-interpretative research, since it works with the 
mechanisms of construction of meaning effects, in an attempt to describe and interpret 
the knowledge/power relations and subjectivation techniques and resistance to power 
by overweight models, classified as plus size, which resist the skeletal body pattern 
that is a reference in the fashion world, especially within the catwalks. Through the 
procedures of analysis, the research materializes the archeogenealogical method, 
used by Michel Foucault to analyze the functioning of the relation between power-
knowledge and production of subjectivity. Thus, the analysis considered the following 
analytical devices: speech and statement; discursive formation and discursive practice; 
memory and interdiscourse; power, subjectivity and truth; governmentality, resistance 
and ethics. In summary, the analysis pointed out that the practices of the plus size 
body materialize changes in the fashion world, in the discourses about beauty, in 
addition to constituting themselves as mechanisms through which the plus size subject 
is built as a subject of resistance that is empowered in the fight against social prejudice 
that still insists on denying places for that body. The research is of great social 
relevance, as it contemplates a movement that materializes a new truth around the 
body in contemporary times.  
 

Keywords: Discourse. Plus size body. Mechanisms of subjectivity. Virtual media. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação realiza uma abordagem sobre o corpo gordo que passou a 

ocupar um espaço no mundo da moda, o qual por muito tempo fora ocupado apenas 

por corpos magros, esbeltos e altos. Mas, para entender esse processo que emerge 

no Brasil no século XXI, precisamos discorrer sobre a ausência deste corpo no mundo 

da moda por um longo período da história da moda, uma vez que a presença do corpo 

magro como padrão de beleza produziu a exclusão de outros corpos. A presença e 

exclusividade do corpo magro nas passarelas e o fato dele ser considerado padrão no 

mundo da moda, passou a determinar os manequins das lojas de departamento e 

varejo, disponibilizando os números de manequins entre 34 e 48 e excluindo o corpo 

gordo. Ocorre que na atualidade surge o corpo plus size como um corpo novo que 

passa a disputar um lugar no universo da moda. Diferentemente do corpo 

gordo/obeso, o corpo plus size não se enquadra na categoria de doença como a 

obesidade que passou a ser considerada uma patologia a partir de 2013, conforme a 

classificação da American Medical Association.   

A forte presença do corpo magro no mundo da moda fez com que a imagem 

desse corpo ocupasse também as revistas de moda, especialmente suas capas, o 

que outrora não era comum. Junto a esse corpo eleito como padrão, outros elementos 

foram conjugados na valorização da beleza feminina, como a juventude e a pele banca 

que se tornaram critérios de valorização da beleza. Hoje, em virtude da “valorização” 

da diversidade abre-se espaço para outros corpos, valorização esta colocada aqui 

entre aspas por sabermos que não ocorre em sua totalidade. Na medida em que não 

nos deparamos rotineiramente com a presença de modelos negras (por mais que 

estas ocupem algumas capas ainda não são vistas como parte do padrão e da 

“normalidade” instituída ao longo do tempo pela mídia), de meia idade, idosas e 

gordas. Estas últimas são ainda mais raras, aparecendo por vezes em matérias que 

destacam suas categorias. Parece haver na nossa cultura uma invisibilidade do corpo 

gordo. Sobre essa invisibilidade, Aires (2019) assim se coloca:  

 

Esse quadro de invisibilidade do corpo gordo sugere sua eliminação, 
pois são escassas e praticamente ausentes ações voltadas para 
sujeitos gordos em políticas públicas, desde os 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 
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emagrecer para caber num mundo projetado para magros (AIRES, 
2019, p. 27).  

 

Isso se configura em um descaso com o corpo gordo, a começar pela esfera 

do poder público que, por meio da ausência das ações voltadas para a saúde do corpo 

gordo e a sua inserção nas práticas sociais, prefere por meio de implícitos ou mesmo 

explícitos discursivos propor ao sujeito o emagrecimento para viver em um mundo 

preparado para corpos magros e saudáveis.  

No Brasil, o corpo feminino, de uma maneira muito forte, é ligado ao corpo que 

se constrói enquanto corpo erótico. Somos vistas mundialmente pela figura do 

carnaval e carros alegóricos que apresentam mulheres desnudas desfilando. Em uma 

de suas canções, intitulada “Pagu”, a cantora de rock Rita Lee diz que “nem toda 

brasileira é bunda”. Mas, então, que corpo do desejo é esse construído 

nacionalmente? Nos carros alegóricos, as rainhas de baterias ao longo do tempo são 

vistas e tem suas imagens construídas a partir de um corpo cheio de curvas, nunca 

gordo.  

Para entrarmos no universo da pesquisa, buscamos outros trabalhos realizados 

na área. Mesmo sendo um tema que trata de um objeto recente, nos deparamos com 

algumas pesquisas e obras de relevância que abordam o corpo gordo. Dentre as 

publicações está o livro de Flúvia Lacerda, “Gorda não é Palavrão” (2017), cuja autora 

é modelo plus size e precursora do movimento no Brasil. A obra exibe a experiência 

de Flúvia com o preconceito e sua luta para trabalhar a aceitação do corpo gordo e 

redirecionar sua vida.  

Aires (2019) traz uma discussão bastante recente com o livro “De Gorda a Plus 

Size: a moda do tamanho grande”, resultado de sua tese de doutorado. Nele, aborda 

como a inclusão da mulher gorda na esfera comunicacional da moda plus size opera 

transformações biopolíticas na produção de sentidos conferidos ao corpo gordo, 

promovendo as condições para a formação de uma nova identidade da mulher: a 

mulher plus size. Essa obra é utilizada em nossa pesquisa ao tratarmos sobre os 

estudos acerca do corpo gordo na contemporaneidade, tido como plus size. Outro 

trabalho que deve ser citado é o de Marcelja e Oliveira (2015), “De Gordas a Plus 

Size: uma análise do discurso dos blogs de moda especializada”, artigo que trata o 

tema a partir da perspectiva da análise do discurso, o que também nos propomos a 

realizar. A dissertação de mestrado “Moda plus size em governamentalidade: 
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(in)visibilidades sobre o corpo da mulher gorda na contemporaneidade brasileira ” 

(2017), da pesquisadora Claudinéia Valim, discute o apagamento do corpo da mulher 

gorda na contemporaneidade e as contribuições que a moda plus size pode trazer 

para essas mulheres, no que diz respeito a sua visibilidade dentro e fora do 

ciberespaço.  

A partir desse recorte de produção acadêmica da área, podemos perceber que 

no Brasil as discussões são recentes, os primeiros registros de pesquisa mais 

consolidada nesta linha são de 2015. Na vertente do consumo, encontramos trabalhos 

aqui no Brasil a partir de 2010.  

Por qual motivo o corpo antes considerado gordo, ganha esses novos efeitos 

de verdade ligados à moda e passarela? Primeiro, é importante entender a atual 

configuração e movimentação econômica que circula no entorno deste corpo.  

De acordo com a Associação Brasil Plus Size (ABPS), o mercado neste setor 

é promissor em nosso país, a prova disso é que ele cresceu 21% nos últimos três 

anos, período em que a indústria de vestuário acumulou queda superior a 5%. O 

crescimento desse mercado é uma tendência mundial. Empresas nascem a cada dia 

na forma de confecções, varejo físico e e-commerce especializados. Consideramos 

que 25% do varejo de vestuário possuem em sua grade regular tamanhos plus size. 

O mercado de moda plus size está em evidência e apresenta-se como um segmento 

promissor no mundo todo. No Brasil, a perspectiva de crescimento é de 10% ao ano 

até 2020. Essa indústria é avaliada em 7,6 bilhões de reais. 

A moda plus size de um lado mostra resistência ao poder quanto a um modelo 

de corpo ideal, por outro lado, se rende ao poder do consumo. Mas, mesmo que não 

se desligue dos mecanismos de consumo como investimento do poder o corpo plus 

size inscreve o processo de subjetivação que desloca o peso do corpo gordo na 

sociedade, o reconfigurando. Uma breve memória do que é ser gordo no Brasil e como 

isso está ligado ao peso da beleza no país, pode nos colocar em sintonia com a 

experiência de ser gordo numa sociedade de valoração do corpo magro, em uma 

sociedade de consumo. 

Pensemos de início que ao longo do tempo o corpo gordo representou a beleza 

em várias civilizações. Segundo Aires (2019), o corpo gordo passa a ser depreciado 

no Brasil em relação ao magro por volta dos anos de 1960 e 1970. Essa depreciação 

passa a ocorrer em virtude do discurso da gordura enquanto doença e, 

consequentemente, da magreza enquanto saúde. Atrelado ao movimento de 
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valorização do magro, crescem as cirurgias plásticas, tratamentos estéticos, dentre 

outros ligados ao corpo como receptáculo de saúde, o que ocorre em grande parte 

devido a inserção da mulher no mercado de trabalho, fato que marca as duas décadas 

citadas.   

Perante esse histórico sobre o corpo gordo e o movimento do século XXI dentro 

da moda, visto como um nicho de mercado e resistência ao padrão de corpo magro, 

surgem as nossas questões de pesquisa, objetivos do trabalho, metodologia e, 

consequentemente, o trajeto temático que discorremos na continuidade deste 

capítulo.  

Esta pesquisa prima pela vertente da Análise do Discurso de linha francesa, 

com ênfase nos estudos de Michel Foucault. O interesse pelo objeto de investigação 

surge a partir de situações vividas pela pesquisadora enquanto modelo e sua 

observação sobre o tratamento dado ao corpo nas passarelas de moda. Em tais 

situações, sempre se viu o primado e a valorização, por parte de designers e 

produtores de desfiles, pelo corpo magro, esbelto, tido no mundo da moda como 

padrão hegemônico. 

Com o surgimento das novas mídias e a popularização da internet, novos 

processos de subjetivação passam a ganhar espaço, dentre eles, o corpo plus size. A 

pesquisadora, ao tomar conhecimento de tal processo, desperta a curiosidade em 

compreender como se constitui a atitude de resistência das modelos plus size a esse 

padrão de corpo instituído ao longo do tempo e, como essas modelos desenvolvem 

sua luta para marcar um lugar outro no mundo da moda. Observando essa luta pela 

conquista de espaço, percebeu-se a ocupação da mídia por esses sujeitos que 

passaram a utilizá-la para se manifestarem, fazendo circular suas experiências e 

inscreverem a constituição de suas subjetividades no enfrentamento às práticas 

cristalizadas do mundo da moda e da produção discursiva da mídia sobre o corpo plus 

size.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, elaboramos as seguintes questões: 

Como a relação discurso-corpo-poder pode moldar a produção de subjetividade nas 

práticas discursivas das modelos plus size?  Como a mídia digital discursiviza o corpo 

plus size? Que modos de subjetivação são acionados nas práticas das modelos e 

mulheres gordas plus size para se constituírem eticamente? A partir de tais 

questionamentos, desenvolvemos os seguintes objetivos de pesquisa: 
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Objetivo Geral:   

 Analisar as práticas discursivas de modelos Plus Size no mundo da moda e na 

mídia para se constituírem como sujeitos de resistência.  

 

Objetivos Específicos: 

 Tratar as manifestações de sujeitos plus size como resistência ao corpo-

padrão, instituído pelas práticas do saber-poder que perfilam o mundo da 

moda; 

 Analisar efeitos da relação discurso, corpo e poder na constituição da 

resistência do corpo plus size; 

 Descrever como sujeitos de corpo plus size posicionam-se frente aos discursos 

que circulam na mídia virtual sobre o corpo gordo e como se produzem como 

sujeitos de resistência nesse espaço. 

 Relacionar o cuidado de si à resistência na produção da subjetividade plus size 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa 

descritiva-interpretativa que busca analisar as relações de saber/poder e as técnicas 

de subjetivação e resistência das modelos acima do peso, classificadas como plus 

size, as quais resistem ao padrão de corpo esquelético que se constitui como 

referência no mundo da moda, especialmente no espaço das passarelas. O corpo plus 

size seria um exemplo de resistência a esta relação de poder. 

Do ponto de vista metodológico definimos os seguintes dispositivos analíticos: 

discurso e enunciado; formação discursiva e prática discursiva; memória e 

interdiscurso; poder, subjetividade e verdade; governamentalidade, resistência e 

ética. A análise percorrerá o seguinte trajeto temático1:   a partir das noções do corpo 

                                                             
1 A noção de Trajeto Temático é desenvolvida por Guilhaumou e Maldidier (1997, p. 166) que 
consideram o trajeto temático como um trajeto de leitura que “reconstrói os caminhos daquilo que 
produz o acontecimento na linguagem”. Gregolin (2005), considerando a noção de trajeto temático a 
partir de Guilhaumou e Maldidier (1997), afirma que, para estes autores, o arquivo de um momento 
histórico se constitui em horizontes de expectativas e um acontecimento discursivo realiza algumas das 
suas possibilidades temáticas. Para a autora, o que torna possível a compreensão desses feixes de 
sentidos é a existência de trajetos temáticos, isto é, um conjunto de configurações textuais que, de um 
acontecimento a outro, articula os temas e opera o “novo na repetição” (GREGOLIN, 2005, p. 9). 
Conforme Gregolin (2005), em termos analíticos, o trajeto temático permite visualizar, no interior da 
dispersão do arquivo, momentos de regularidade, de sistematicidades que - embora instáveis – 
permitem a inteligibilidade de certas escolhas temáticas num dado momento histórico. Mais do que 
uma forma geral ou o “espírito de uma época”, os trajetos temáticos são feixes de relações e de 
deslocamentos. 
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gordo e plus size, moda, mídia e resistência. O trajeto aqui delineado será 

materializado na perspectiva arqueogenealógica proposta por Michel Foucault, que 

parte do enunciado em sua condição de acontecimento, considerando que nesta 

condição os sentidos são historicamente produzidos em relações de saber-poder que 

instituem os objetos como produzidos sob tal relação, em sua condição histórica de 

aparecimento. É desse modo que o corpo plus size será tratado como objeto que 

emerge enquanto efeito das relações entre práticas discursivas e não discursivas 

inscritas em um dado momento histórico. Para a leitura desse trajeto temático, 

definimos os seguintes eixos de séries enunciativas: reações sociais ao corpo plus 

size na mídia virtual, representatividade do corpo plus size na moda, corpo plus size 

e resistência no espaço virtual, voltado ao mundo da moda. 

O corpus da pesquisa trata-se de enunciados selecionados da página do 

Instagram2 da modelo brasileira plus size, Flúvia Lacerda, autora do livro “Gorda não 

é Palavrão”, e enunciados produzidos pela cantora e modelo plus size, Preta Gil, a 

partir de uma campanha realizada para a marca C&A, em 2013, que é motivo de crítica 

na mídia pelo uso exagerado do photoshop. Também compõe o corpus, a campanha 

da marca de lingerie em que a cantora aparece como modelo em setembro de 2019. 

Os enunciados são de matérias de sites de revistas e do Instagram da cantora e da 

modelo plus size. Ainda compõem o corpus, enunciados da postagem no Instagram 

da autora do blog “Gorda e Sapatão”, Jéssica Ipólito, enunciados imagéticos a partir 

de matérias de jornais virtuais que tratam do enfrentamento ao preconceito e à 

gordofobia sofrido pela modelo Plus Size Mayara Rossi, além da matéria/reportagem 

sobre Ludmila Holanda, vencedora de concurso de beleza nacional voltado para o 

segmento plus size, cuja vitória é tratada como símbolo de representatividade plus 

size. Nos quadros que seguem, fazemos a demonstração dos enunciados que 

compõem o corpus da pesquisa:  

 

QUADRO 1: Eixo Reações Sociais ao Corpo Plus Size. 
  

Identificação 
numérica da 

postagem 

Título da Postagem Data de 
Publicação 

Figura 21 Modelo plus size Flúvia Lacerda em momento de 
nudez exposto no Instagram. 

20.04.2018 

Figura 22 #tbt pro meu quintal, meu lavrado, meu Igarapé... 08.11.2018 

Figura 23 Modelo Vítima de Preconceito 19.02.2020 

                                                             
2 Rede social de relacionamento online e compartilhamento de imagens. Ver em: www.instagram.com.   

http://www.instagram.com/
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Figura 24 Enfrentamentos ao preconceito e a gordofobia ela 
modelo Plus Size Mayara Rossi. 

19.02.2020 

Figura 25 Matéria sobre uso excessivo de photoshop no corpo 

de Preta Gil. 
14.08.2013 

Figura 26 Críticas dos internautas as fotos de Preta Gil com 
photoshop. 

15.08.2013 

Figura 27 Pronunciamento da C&A sobre o possível uso de 
photoshop  

15.08.2013 

 
 

QUADRO 2: Eixo Representatividade do Corpo Plus Size na Moda.  

 
Identificação 
numérica da 

postagem  

Título da Postagem  Data da 
Publicação  

 Figura 28 
 

Modelo Ludmila Holanda Vencedora de Concurso 
de Beleza.  

10.12.2020 

 
 

QUADRO 3: Eixo Corpo Plus Size e Resistências no Mundo Virtual. 

  

Identificação 
numérica da 

postagem  

Título da Postagem  Data da 
Publicação  

 Figura 29 
 

Flúvia Lacerda em capa de revista Trip (Especial 

Peso) 
14.06.2018 

Figura 30 Modelo Flúvia Lacerda em matéria sobre a 
configuração do “mercado Plus Size” 

06.06.2018 

Figura 31 Jéssica Ipólito para revista Trip  02.01.2018 

Quadro 4 Texto publicado por Jéssica Ipólito no Instargram  02.10.2018 

Figura 32 Post de Preta Gil usando lingerie. 06.09.2019 

Figura 33 Preta Gil de “Lingerie branca e estrias” 06.09.2019 

  

A partir da escolha dos textos imagéticos e verbais que estão distribuídos nos 

eixos acima e apresentados nos três quadros, buscamos responder as nossas 

questões de pesquisas, assim como atingir os nossos objetivos traçados neste 

trabalho.   

A dissertação está organizada nos seguintes capítulos: o capítulo introdutório, 

no qual apresentamos o objeto de investigação e sua relevância social, traçamos as 

nossas questões de pesquisa, seguimos para o detalhamento do que objetivamos 

discorrendo sobre a metodologia e os dispositivos teórico-analíticos, bem como o 

trajeto temático que norteará a leitura do corpus.  

A pesquisa possui relevância acadêmica e científica por se tratar de um tema 

pouco explorado na área da análise do discurso, contribuindo para a sequência dos 

estudos sobre o corpo gordo plus size na área.  
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O segundo capítulo trata do discurso e dos dispositivos teórico-analíticos do 

trabalho. Discutimos sobre os elementos de uma análise do discurso que adota as 

contribuições dos estudos discursivos desenvolvidos por Foucault, enfatizando a 

produção social dos sentidos construídos na dimensão do discurso, poder e verdade, 

a noção de enunciado, formação discursiva e prática discursiva, a relação memória e 

produção de sentidos. Adentramos na discussão de Foucault no que diz respeito ao 

corpo como objeto de discurso, a relação saber-poder e produção da subjetividade, 

vendo como Foucault trata a resistência do sujeito ao poder. Nesse momento, é crucial 

para esta pesquisa a discussão que envolve resistência, poder/biopoder e ética.  

O terceiro capítulo, trata especificamente da moda e da mídia como espaço de 

produção do corpo plus size. Inicialmente discutimos sobre a constituição subjetiva do 

corpo como objeto da moda e como a mídia produz sentidos sobre ele. Fazemos uma 

genealogia da relação corpo e moda, mostrando como esta relação vai produzindo 

sentidos sobre os corpos que se diferenciam em cada época. O capítulo enfatiza ainda 

como o corpo foi sendo historicamente produzido como nas tramas do discurso e das 

relações de poder.   

No capítulo quatro faremos a análise do corpus da pesquisa, este possui o 

mesmo título do trabalho: “Corpo plus size e mecanismos de subjetivação: 

manifestações discursivas na mídia virtual”. No ponto 4.0 faremos uma 

contextualização do tema de pesquisa e uma breve apresentação do capítulo. Em 4.1 

abordaremos o corpo plus size no universo da moda. Já em 4.2 faremos um trajeto 

analítico das práticas discursivas acerca do corpo plus size na mídia. Seguindo, 

adentraremos nos nossos eixos analíticos: Reações Sociais ao Corpo Plus Size; 

Representatividade do Corpo Plus Size na moda; Corpo Plus Size e Resistência na 

Mídia Virtual.  

Por fim, nas considerações finais retomamos os mecanismos de resistência dos 

sujeitos plus size na luta para marcar seu lugar no mundo da moda, pontuando como 

isso é determinante na constituição da subjetividade desses sujeitos que desenvolvem 

estratégias na relação com os saberes cristalizados socialmente sobre o corpo no 

mundo da moda para escrever nele um corpo outro. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICO-ANALÍTICOS 

 

O corpo, do qual se requer que seja dócil até em 
suas mínimas operações, opõe e mostra as 
condições de funcionamento próprias a um 
organismo (Michel Foucault). 

 

 

Após a apresentação de toda a nossa pesquisa no capítulo introdutório, 

trataremos neste capítulo da Análise do Discurso e os dispositivos teórico-analíticos 

que compõem as análises realizadas nesta pesquisa, a qual segue principalmente as 

contribuições de Foucault para o estudo do discurso. 

Começaremos tratando dos elementos que compõem a Análise do Discurso 

em Foucault. A partir de então, a produção social dos sentidos: discurso, poder e 

verdade. Outros conceitos tratados serão a noção de enunciado, formação/discursiva, 

prática/discursiva e memória. Ainda apresentamos noções importantes para o 

tratamento do objeto de investigação desta pesquisa como Resistência, 

Poder/Biopoder e a Ética.  

 

2.1 Elementos de uma Análise do Discurso a partir de Foucault 

 

Aqui trataremos de descrever como se dá uma Análise do Discurso a partir das 

teorias de Michel Foucault. Assim, se faz necessário que adentremos a trajetória do 

pensamento deste filósofo e conheçamos um pouco dos seus principais conceitos.  

É importante entender Foucault através dos seus momentos de escrita. 

Considerando o foco e os objetos de suas produções, costuma-se dividir seu trabalho 

em três fases que mostram a evolução de seu pensamento, especialmente guiado 

para tratar da relação discurso, poder e produção da subjetividade. Neste último 

ponto, interessa a Foucault “criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em 

nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos” (FOUCAULT, 1995, p. 231). 

Com esse propósito, Foucault passa a tratar do aparecimento do sujeito na era 

moderna, período no qual o homem torna-se sujeito no solo do saber. A modernidade 

é vista em Foucault, através da história e é essa história que fornece os conteúdos 

para que entendamos quem somos hoje, em vários aspectos, desde o 

comportamento, as instituições e os nossos vários saberes, a exemplo: saberes 

técnicos, científicos, médicos e jurídicos. Nesse questionamento do que somos e o 
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que nos torna sujeitos na modernidade, Foucault (2006a, p.13) diz: “Existem 

momentos da vida onde a questão de saber se pensamos diferentemente do que 

pensamos, e perceber diferentemente do que vemos, é indispensável para continuar 

olhando ou refletindo”. Foucault se pauta na crítica histórica na tentativa de entender 

o que somos hoje.  

Sobre a divisão da obra de Foucault, podemos dizer que os estudos do 

pensador se dividem em três fases: arqueológica, genealógica e ética. 

A primeira fase do autor se configura com a publicação de História da Loucura 

na Idade Clássica, O Nascimento da Clínica,  As Palavras e as Coisas e A Arqueologia 

do Saber, obras nas quais o autor tenta construir uma história dos saberes que tomam 

o homem como objeto. O centro da discussão é a relação entre o discurso, a história, 

o sujeito e a produção de sentidos. 

Na fase genealógica a centralidade se dá na discussão dos mecanismos de 

funcionamento do poder. Vigiar e Punir inicia essa trajetória. Nessa fase, Foucault se 

volta para entender a construção das relações entre o saber e poder, assim como, o 

poder relacional e microfísico, não o poder que se estabelece enquanto repressão, 

mas se exerce no controle dos corpos e no disciplinamento dos sujeitos. 

Na terceira fase, conhecida como ética, a discussão centra-se nas formas de 

resistência ao poder e como os sujeitos se constituem na sua relação consigo e com 

os outros. História da Sexualidade marca o início dessa discussão. Foucault se volta 

para as questões do cuidado de si e da governamentalidade. A ótica se dá nas 

técnicas desenvolvidas pelo sujeito para a construção de uma estética da existência. 

Segundo Araújo (2008), para entender a primeira fase de Foucault é necessário 

que entendamos o momento de vida do autor em sua época. Em 1961, Michel 

Foucault publicou a sua tese de doutorado intitulada: História da loucura na idade 

clássica; na tese, Foucault defendeu que a razão tem uma história que segue paralela 

à história da loucura. O filósofo não tinha nessa fase intenção nenhuma de contribuir 

ou abordar a maneira que a ciência e a medicina tratam o louco, mas explicar ao longo 

da história o papel do louco na sociedade e como este era visto ou tratado. A obra 

apresenta três momentos: Nau; A loucura internada no hospital geral; A loucura sob o 

olhar médico no espaço asilar. Sobre esta obra e a sua contribuição enquanto leitura 

e respaldo teórico para o nosso trabalho, podemos destacar a questão do lugar do 

louco, colocado à parte, segregado, o que nos remete a questão do corpo gordo, que 

também foi colocado à parte na conjuntura moderna da sociedade contemporânea.  
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A crítica de Foucault em torno da história da loucura, no primeiro momento, se 

dá quanto ao papel do louco na idade média, onde antes do renascimento os loucos 

eram abandonados na Nau dos loucos, sem destino. A Loucura continua excluindo o 

sujeito e disso surgem os primeiros hospitais gerais, locais de internação para os 

considerados loucos. No terceiro momento da obra, Foucault trata do espaço asilar, 

os primeiros sanatórios. Sobre o último período da obra, Araújo (2008) ressalta que,   

 

Para isso, o asilo não precisou de correntes ou grades. Na Inglaterra, 
surgiu, em fins do século XVIII, a beneficência privada e nessas casas 
de reclusão foram acolhidos os pobres, os criminosos e, junto com 
eles, os insensatos – tudo no espírito religioso dos quakers. Na França 

também se misturavam velhos, pobres, condenados e loucos, 
inclusive os presos políticos da Revolução Francesa [...] (ARAÚJO, 
2008, p. 30).  

 

O nascimento do asilo apresenta não apenas um lugar de segregação para o 

sujeito louco, mas também para os demais sujeitos que estavam fora da ordem do 

padrão, do enquadrado tido enquanto indivíduo normal. Sobre isso, Foucault (1978) 

acredita que: “a verdade da loucura é a razão do homem [...] toda verdade sobre ela 

será a própria razão recoberta e triunfante, o desenlace da alienação” (FOUCAULT, 

1978, p. 471).  

Nesse sentido, Paixão (2008) apresenta a análise sobre a história da loucura 

em Foucault descrevendo a questão do surgimento do conceito de doença mental que 

é apresentado pela psicopatologia no século XIX, mas muito antes do conceito o louco 

já era reconhecido na medicina. O louco incomoda por fugir do conceito de 

comportamento normal do indivíduo e, com isso, ainda lembrado por Araújo (2008): 

“O que Foucault pretendia era revitalizar as razões que damos no presente à loucura, 

mostrar que ela tem uma história e que, portanto, não pode ser representada como 

uma realidade fixada objetivamente de antemão” (ARAÚJO, 2008, p. 34).  

É importante ainda lembrar que Foucault não pretendia negar o papel do 

trabalho do psiquiatra e das ciências psíquicas. Segundo Araújo (2008), “[...] o que ele 

criticou foi essa tardia medicalização ter apresentado um custo cujos resultados não 

exerceram a influência esperada sobre a condição do louco” (ARAÚJO, 2008, p. 34-

35).  

Comentando acerca da obra “As palavras e as coisas”, Araújo (2008) acredita 

que o autor:  
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[..] esteve ciente de que seu escrito não passava de uma dobra de 
saber, datada, que poderia ser completado, ou ter seu curso 
modificada, como realmente foi. Outros saberes estavam em vias de 
reformulação, não podendo adivinhar o rumo que as suas reflexões 
tomariam [...] (ARAÚJO, 2008, p. 55). 

 

Uma coisa é certa, Foucault foi um arqueólogo do saber e os jogos de verdades 

são desnudados em cada época de acordo com a vontade de verdade exercida pelas 

engrenagens de poder.  

Alguns críticos relatavam a ausência de um método nos estudos de Michel 

Foucault e, para tal fim, o filósofo escreveu “A arqueologia do saber”. Aqui faremos 

uma breve discussão do que foi apresentado na obra, mas as categorias serão 

discorridas um pouco mais adiante neste trabalho. Na obra, Foucault apresenta o que 

são os enunciados, o discurso e o as formações e práticas discursivas e como se 

configuram, contextualizando assim, a ordem do discurso. Araújo (2008) tece as 

seguintes considerações sobre a proposta de uma arqueologia em Foucault: 

 

O método arqueológico permitiu a Foucault descrever as formações 
discursivas da medicina em Nascimento da clínica, da sexualidade em 
história da sexualidade, da loucura em História da loucura e das 
ciências humanas em As palavras e as coisas. Alguém poderia 

escrever a arqueologia da política, dos governos, da pintura... Ele 
preferiu fazer a arqueologia dos discursos científicos, opção bastante 
prolífera por sinal (ARAUJO, 2008, p. 59).  

 

Na sua segunda fase, Foucault descreve as relações de poder e saber na 

sociedade moderna. A obra Vigiar e Punir é considerada a mais significativa da fase 

genealógica. Tal fase é crucial para os nossos estudos nessa pesquisa. Com Vigiar e 

Punir, Foucault (1987) faz um ensaio sobre uma crítica política da sociedade moderna, 

analisando o que chamou de sociedade disciplinar. De acordo com o filósofo, esse 

modelo de sociedade fabrica corpos dóceis e úteis. Segundo Araújo (2008):  

 

[...] Não se trata de uma história das prisões no sentido habitual da 
história, quer dizer, detalhando origens, causas, descrevendo suas 
evoluções e características marcantes; nem se trata de uma 
abordagem jurídica das leis dos códigos punitivos. O que temos é um 
filósofo preocupado com o problema da individualização, da 
normalização, da disciplinarização e da formação simultânea de 
saberes e poderes controladores cujo resultado é o homem 
cognoscível pela medicina, pela psicologia. Técnicas punitivas, 
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mecanismos e dispositivos reguladores e controladores nas escolas, 
prisões, fábricas, quartéis e hospitais produziram a sociedade 
disciplinar (ARAÚJO, 2008, p. 73).  

 

No modelo de sociedade disciplinar, Foucault critica o corpo supliciado, o corpo 

punido, o corpo disciplinado e o corpo encarcerado. Nesses modelos disciplinares 

Foucault percebe violência. Sobre isso, o filósofo afirma que “é um tipo de poder, uma 

modalidade para exercê-lo que comporta todo um conjunto de instrumentos, técnicas, 

procedimentos, de níveis de aplicação, alvos; ela é uma ‘física’ ou uma ‘anatomia’ do 

poder, uma tecnologia” (FOUCAULT, 1987, p. 177).  

Ainda vale destacar que não é que Foucault “condene” ou que veja o criminoso 

como vítima social, ele apenas contesta sobre quem é que pune, como essa punição 

é realizada e a que engrenagem de poder interessa o ato punitivo dentro da prisão.  

O final do terceiro momento da obra de Foucault também foi o final de sua vida. 

Foucault ainda escrevendo o volume 4, que encerraria a construção da história da 

sexualidade, acaba não conseguindo concluir. Por motivo de sua morte, a obra 

História da Sexualidade IV ficou incompleta e só em 2018 foi publicada na França. 

Aqui neste trabalho trataremos um pouco dos três primeiros volumes de história da 

sexualidade.  

Em História da Sexualidade 1: A vontade de saber (1999), Foucault trata da 

invenção da sexualidade. O poder é apresentado aqui, não como exclusividade da 

repressão, mas como relações de poder que se configuram de baixo para cima, que 

se localizam nos saberes que atuam sob o indivíduo e regem seu comportamento, 

seu corpo e atuam principalmente na direção do seu comportamento sexual.  

Na História da Sexualidade 2, Foucault (2006a) trata do uso dos prazeres. A 

maneira como o sujeito é convidado a cuidar de sua conduta, na condição de 

questionar sua vida, preceitos e suas práticas, é o que Foucault chamou de técnicas 

de si, que funcionam como forma de modular os prazeres do indivíduo.  

No terceiro volume da história da sexualidade, Foucault trata da cultura de si. 

Como lembra Araújo (2008):  

 

[...] Foucault chamou a cultura de si nessa época caracterizada por 

uma moral de renúncia, valorização da mulher e do casamento, estilo 
de vida baseado na reciprocidade, na fidelidade e na meditação 
voltada para os próprios atos. A relação conjugal é ressaltada: nela 
importa mais o amor que a autoridade marital, ficando a relação 
homossexual em segundo plano (ARAÚJO, 2008, p. 90).  
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A época em questão se constitui a partir de uma ética de autodomínio, em que 

o que importa é a construção quanto ao saber de si. Os modos que cada sujeito 

conduz a sua vida que é colocada em uma questão de frágil são observados, 

condenados. A conduta sexual deve atender a normativa universal que se fundamenta 

na razão e na natureza humana.  

Esta última fase de Foucault, podemos considerar como de grande relevância 

para a análise do nosso corpus por tratarmos fortemente da atuação do governo do 

corpo e da produção da subjetividade.  

Nosso próximo apontamento descritivo, neste trabalho, seguirá na dimensão 

da produção social dos sentidos.  

 

2.1.1 A produção social dos sentidos a partir do acontecimento: discurso, poder e 

verdade 

 

A imersão em uma Análise do Discurso que leva em consideração as 

contribuições de Foucault para o estudo do discurso, materializa-se na proposta desse 

estudioso, de forma mais metodologicamente sistematizada no livro “A arqueologia do 

sabe”r, publicado em 1969. Segundo Gregolin (2004), ao tratar do método 

arqueológico, Michel Foucault quer deixar falar o discurso. A Arqueologia, afirma a 

autora, procura apanhar o discurso em sua dimensão de acontecimentos e, assim, 

tenta compreender a irrupção de acontecimentos discursivos, investigando as 

condições (históricas, sociais) que possibilitam seu aparecimento, é nessa dimensão 

que focaremos nossa discussão a partir de agora.  

Faz-se necessário que enfoquemos aqui a noção do acontecimento, dada sua 

importância na arqueologia e na sua genealogia foucaultiana. Começamos trazendo 

uma reflexão “poética” de Fischer (2012), que tenta traduzir as dimensões do 

acontecimento. 

 

No lugar das unidades límpidas, claras e essenciais, as multiplicidades 
sujas da vida, púrpuras de sangue, imprevisíveis, inesperadas, 
miríades de acontecimentos. No lugar da comunicação transparente, 
jogos de verdade que se fazem em meio a inumeráveis obstáculos, 
quase sempre fora do controle. No lugar do soberano “mau em si”, a 
existência imersa em relações de poder, pelas quais se criam variadas 
estratégias de conduzir a si mesmo e aos outros. No lugar de saberes 



25 
 

que esclarecem, saberes que inventam permanentemente o segredo. 
No lugar da sucessão de fatos, a história das descontinuidades. No 
lugar do sujeito do conhecimento, o pensamento sobre a vontade de 
saber. No lugar das clássicas oposições de mostrar e dominar, as 
ausências da linguagem, o divórcio mesmo entre as palavras e as 
coisas. No lugar da interioridade da linguagem verdade, da linguagem-
eternidade, da linguagem –homem – a escritura (e a loucura) como 
pura exterioridade. No lugar do pensamento que progride e justapõe 
temáticas, a produção intelectual que oferece o antes impensado, no 
interior do próprio pensamento (FISCHER, 2012, p. 21).  

 

Sobre todo o dinamismo do acontecimento algumas questões são apontadas 

por Foucault (1984) como ponto de partida na organização do nosso pensamento 

acerca do acontecimento: “O que é a nossa atualidade? Qual é o campo atual das 

experiências possíveis?” Trata-se de uma “antologia do presente”, uma “antologia de 

nós mesmos” (FOUCAULT, 1984, p. 112).  

Foucault questiona acerca de “o que é a nossa atualidade?”. À medida que o 

filósofo nos apresenta esse questionamento, tomando assim a noção de 

acontecimento a partir de tal interrogação, realiza um diagnóstico do presente para 

responder à questão sobre “quem somos nós hoje?”. 

A noção de atualidade em Foucault é comentada por Cardoso (2001) ao afirmar 

que “a noção de atualidade não é idêntica à noção de presente, mas é construída a 

partir de um certo tipo de temporalidade deste” (CARDOSO, 2001, p. 219). É 

importante destacar que há uma diferença entre o presente e o atual, entre o hoje e o 

agora. Ainda segundo Cardoso (2001),  

 

[...] O atual é construído a partir de um “certo” elemento do presente 
que se trata de reconhecer”, como “diferença histórica”. Este 
reconhecimento, que é o da crítica, da problematização, desatualiza o 
presente, desatualiza o hoje, no movimento de uma interpelação. 
Nesse sentido o presente não é dado, nem enquadrado numa 
linearidade entre o passado e o futuro (CARDOSO, 2001, p. 219).  

 

A atualidade pode assim ser vista como uma atualização do que ainda está por 

vir, mas também como uma desatualização do hoje. Há, pois, uma diferença entre 

uma história arqueológica e a história que conhecemos enquanto conhecimento 

científico. 

 

Ao invés de percorrer o eixo consciência-conhecimento-ciência (que 
não pode ser liberado do índex da subjetividade), a arqueologia o eixo 
prático discursivo – saber – ciência. Enquanto a história das ideias 
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encontra o ponto de equilíbrio de sua análise no elemento do 
conhecimento (encontra-se assim, coagida, contra sua vontade, a 
reencontrar a interrogação transcendental), a arqueologia encontra o 
ponto de equilíbrio de sua análise no saber – isto é, em um domínio 
no qual o sujeito é necessariamente situado e dependente, sem que 
jamais possa assumir a figura de titular (seja como atividade 
transcendental, seja como coincidência empírica) (FOUCAULT, 2008, 
p. 205).  

 

Sobre o ponto de vista arqueológico e a vertente científica é importante 

destacar a interpretação de Candiotto (2010). 

 

A prática discursiva não coincide com a elaboração científica que pode 
dar lugar; o saber formado por ela tampouco é subproduto de uma 
ciência formalizada ou designada como erro. Do ponto de vista 
arqueológico, o conhecimento científico emerge no elemento de uma 
prática discursiva e sobre um fundo de saber (CANDIOTTO, 2010, p. 
47-48).  

 

Procurando dar conta desse aparecimento, somos instigados a perguntar o 

porquê de um determinado enunciado aparecer em um dado momento e não outro 

em seu lugar. Nesse sentido, o analista do discurso parte da singularidade discursiva 

para interpretar um acontecimento e sua relação com outros discursos que 

aparentemente estão dispersos, desconectados e sem suposta relação. 

Nesse jogo, há uma tentativa de desvendar tais “teias”, o que não se torna 

possível em sua completude, pois esses discursos estão entrelaçados em uma trama 

histórica que parte do que Foucault considera como vontades de verdade e pleno 

exercício do poder.  

Nesse sentido, interessa a Foucault entender as regras da formação discursiva, 

que são imbricadas no que ele chama de práticas discursivas, enunciados, como 

também as não discursivas, instituições ou acontecimentos políticos.  

As práticas não discursivas são chamadas por Foucault de dispositivos. 

Partindo do nosso estudo podemos percebê-las no dispositivo da moda, por exemplo, 

que carrega toda uma historicidade sobre o corpo, classificando e produzindo saberes 

sobre ele.   

A noção de dispositivo leva o analista a olhar o discurso considerando suas 

regras de formação para explicar o funcionamento da relação saber-poder na 

produção de efeitos de sentido, pois a descrição deve levar em conta a articulação 

das descrições formalizadas dos enunciados com suas condições sócio-históricas de 
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emergência. Assim, considera-se que, “por mais que o discurso seja aparentemente 

bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua 

ligação com o desejo e o poder” (FOUCAULT, 1998, p. 9-10). 

A relação saber-poder leva Foucault a discutir o estatuto da verdade, partindo 

de uma perspectiva em que esta pode ser interpretada como uma construção na qual 

a veracidade depende das relações de poder. “A verdade é deste mundo; ela é 

produzida nele graças às múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de 

poder” (FOUCAULT, 2006a, p. 12).  

O poder em Foucault é visto como relações de força. Não é uma substância, 

algo que se possui, mas algo que se exerce produzindo sentidos, verdades, 

subjetividades. Nessa perspectiva, todo discurso é atravessado por relações de saber-

poder. 

Para que entendamos a verdade em Foucault, faz-se necessário um certo 

distanciamento nosso do conceito de verdade científica. Foucault analisa os contextos 

de produções dos enunciados, por meio destas práticas e contextos de produção, 

levando em conta a história, ou seja, um acontecimento atual que é considerado 

verdadeiro hoje pode ter outro efeito de verdade no passado e possivelmente terá 

outro no porvir. Assim, a verdade pode ser criada e recriada a depender da “vontade 

de verdade” de sua época histórica de produção.  

Em sua aula inaugural no Collège de France, Foucault (1998) apresenta a 

indagação a seguir que pode nos indicar inicialmente o seu caminho acerca de como 

pensar a construção da verdade por meio da materialização do discurso. 

 

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 
número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes 
e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada 
e temível materialidade (FOUCAULT, 1998, p. 10-11).  

 

O discurso é assim visto por Foucault (1998), como: “[...] o conjunto das 

significações, coativas e constringentes que perpassa as relações sociais” 

(FOUCAULT, 1998, p.123). Como bem acentua o filósofo (1998), “ele é um ‘campo 

estratégico’ em contínua modificação, espaço de enfrentamento no qual conta a 

‘posição ocupada’ por alguém; ‘arma de poder’, de controle, de assujeitamento, de 

qualificação e de desqualificação” (FOUCAULT, 1998, p, 123). Para o autor esse 

embate é uma luta que se faz fundamental.  
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Ainda sobre a verdade, é importante destacar que Foucault a considera uma 

arma de exclusão de discursos que divide os enunciados em verdadeiros e falsos. Tal 

prática marca a posição de exclusão dos enunciados que são tidos ou não como 

verdadeiros pelo saber de uma época, isto é, sua vontade de verdade. A esse respeito, 

Candiotto (2010) comenta que,  

 

A análise foucaultiana toma distância da escala de verdade produzida 
no interior do discurso, que se propõe neutra e impermeável ao poder 
e ao desejo antes, ela pretende questionar a vontade de verdade 
mesclada ao desejo e ao poder presente na própria constituição de 
uma discursividade qualificada como verdadeira (CANDIOTTO, 2010, 
p. 52).  

 

Assim, a verdade é construída pelo poder e é por meio desta que a disciplina 

se instaura como técnica para controlar a população. Trataremos da disciplina e do 

controle por meio do biopoder na última seção deste capítulo, intitulada: Resistência, 

Poder/Biopoder e Ética.  

 

2.1.2 Discurso/enunciado 

 

Neste ponto trataremos da noção de discurso e enunciado a partir do 

pensamento de Michel Foucault. Para tanto, recorreremos à obra em que o filósofo 

desenvolve e nos apresenta seu método de análise. Além dele, nos apoiamos em 

Gregolim (2001), referência no quadro dos pesquisadores da Análise do Discurso em 

nosso país, como também em outros autores que discutem a obra de Foucault.   

Apontamos incialmente a importância de compreendermos a dimensão da 

Análise do Discurso antes de qualquer coisa. Segundo Gregolin (2003), essa área já 

nasce transdisciplinar, articulando saberes sobre a linguística, a história e o sujeito.  

O que o analista do discurso tem como objeto a partir de uma análise 

arqueológica é o saber de uma determinada época que se institui pelos enunciados 

que as práticas discursivas fazem circular. Segundo Araújo (2008), “Temos então os 

enunciados, que formam as práticas discursivas, que formam as epistemes, que 

formam o saber de uma época” (ARAÚJO, 2008, p. 59).  

Destacamos o pensamento de Gregolin (2003), a respeito de que, para a AD, 

o discurso é sempre heterogêneo e quando remetemos à heterogeneidade estamos 

falando de discursos outros que interpelam e constituem o sujeito.  
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Entretanto, não se trata apenas de visualizar uma descrição dos enunciados, é 

preciso analisar todo o seu percurso histórico. Não uma história linear do seu 

aparecimento, mas aquela que leva em conta sua regularidade em meio à dispersão 

de acontecimentos. Esse é o trabalho da arqueologia, ao qual Araújo (2008), assim 

se refere:  

 

No lugar de si mesmo, da busca de uma origem primeira, o arqueólogo 
irá tratar os objetos de um saber na dimensão discursiva que é a de 
um acontecimento a ser descrito e analisado como tendo surgido por 
tais e tais circunstâncias. Daí a busca das transformações, das 
descontinuidades, das rupturas. A história não é vista como contínua, 
uniforme, unidirecional, sistema fechado com uma inteligibilidade 
própria desde que se lhe conheçam as regras. Há, isto sim, diversas 
e diferentes historicidades – a da estrutura econômica, a da 
estabilidade social, a das mentalidades, a das políticas, a das 
populações, entre tantas outras (ARAÚJO, 2008, p. 60). 

 

A história é analisada levando em conta a economia de uma época, a 

conjuntura social como um todo, a forma de construção de pensamento dos sujeitos, 

a maneira como a política se constitui e como atua nas populações, como as controla 

e quais efeitos de verdades produz em torno destas. Todo esse processo analítico 

configura cada solo histórico com a sua própria problemática. Sobre isso, Araújo 

(2008) interpreta que é necessário “reconhecer que há escanções, diferenças, 

mutações, transformações, implica uma noção de história diversa daquela história 

global com movimento dialético de superação das contradições e final redentor” 

(ARAÚJO, 2008, p. 60).  

Para Foucault (2008), o que se pretende a partir do enunciado é “fazer uma 

história dos objetos discursivos que não os enterre na profundidade comum de solo 

originário, mas que desenvolva o nexo das regularidades que regem sua dispersão” 

(FOUCAULT, 2008, p. 53-54).  

Assim é importante explicar que a história arqueológica proposta por Foucault 

deve atender a perspectiva de situar o discurso enquanto acontecimento, o qual deve 

configurar a sua condição de existência na dimensão que o torna possível. Para isso, 

Foucault (1998) escreveu:  

 

Certamente, a história há muito tempo não procura meios de 
compreender os acontecimentos por um jogo de causas e efeitos na 
unidade informe de um grande devir, vagamente homogêneo ou 
rigidamente hierarquizado; mas não é para encontrar estruturas 
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anteriores, estranhas, hostis aos acontecimentos. E para estabelecer 
as séries diversas, entrecruzadas, divergentes muitas vezes, mas não 
autônomas, que permitem circunscrever o “lugar” de acontecimentos, 
as margens de sua contingência, as condições de aparição 
(FOUCAULT, 1998, p. 56).  

 

Os discursos estão sempre se movendo, passando por transformações na 

história e, assim, acompanham as transformações sócio-políticas em uma interação 

com a vida humana. Nessa dimensão, Gregolin (2001) considera: “cada texto nasce 

de um permanente diálogo com outros textos; por isso, não havendo como encontrar 

a palavra fundadora, a origem, a fonte, os sujeitos só podem enxergar os sentidos no 

seu pleno voo” (GREGOLIN, 2001, p. 10). Assim, começamos a pensar em como os 

enunciados se configuram e como as condições de suas produções determinam seus 

efeitos de “verdades” em cada época. Sobre a história e todo esse processo 

enunciativo, Foucault (2008) diz:  

 

A história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do 
sujeito: a garantia de que tudo que lhe escapa poderá lhe ser 
devolvido; a certeza de que o tempo não dispensará nada sem lhe 
restituir numa unidade recomposta; a promessa de que todas as 
coisas mantidas longe pela diferença, o sujeito poderá, um dia – sob 
a forma da consciência histórica – de novo apropriar-se e restaurar 
seu domínio e aí encontrar o que se pode bem chamar de sua morada 
(FOUCAULT, 2008, p. 20-21).   

 

Contra essa história contínua a arqueologia propõe a liberdade das unidades 

que oprimem o arqueólogo, das sínteses abruptas, das continuidades homogêneas 

que toma o enunciado como uma totalidade. Para esclarecer a atitude da análise 

arqueológica, devemos olhar para a trama que faz emergir o enunciado, como sugere 

Gregolin (2001) ao afirmar que “o jogo das regras que determinam, em uma cultura, a 

aparição e o desaparecimento dos enunciados, sua permanência e sua supressão, 

sua existência paradoxal de acontecimento” (GREGOLIN, 2001, p. 16). 

Para perceber o enunciado é necessário um olhar diferente do que seria 

direcionado para a história de uma maneira comum, sobre essa análise cuidadosa, 

Araújo (2008) descreve:  

 

[...]Para enxergá-lo, é preciso um novo olhar que o descortinará em 
sua instância mesma e não aquilo que ele designa (coisa) ou remete 
(algo diferente). A descrição dos acontecimentos discursivos visa aos 
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enunciados efetivos, mas a análise não é linguística, isto é, não visa à 
construção de frases gramaticais (ARAÚJO, 2008, p. 61).  

 

Para Foucault, o enunciado não é uma frase gramatical, pois no enunciado há 

muito mais que ligações entre significados e significantes, também não é uma 

proposição gramatical pois nas diversas situações podem haver mais de um 

enunciado em uma mesma proposição. Outro aspecto relevante é que o enunciado 

também não configura um ato de fala como lembra Araújo (2008, p. 62): “pois todo ato 

de fala tem valor por ter sido dito, tem valor ilocucional, vale como um ato de tipo 

jurídico realizado pela fala”.  

Para Foucault (2008), algumas questões são essenciais quanto ao enunciado: 

“como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar? e ainda: “que 

singular existência é esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma outra parte?” 

(FOUCAULT, 2008, p.30).  

Existe algo que se marca como essencial ao enunciado que o materializa 

enquanto tal, sobre isso Araújo (2008, p. 62) explica que:   

 

A marca notória do enunciado é sua ligação com o fator institucional, 
com objetos que se delineiam para um saber, localizável não por 
referência a um estado de coisas, pois dessa forma seria confundido 
com uma proposição para qual importa saber se é verdadeira ou falsa. 
Quanto ao enunciado, importa ter sido dito por alguém em certa 
situação. Importa quais outros enunciados a ele se associam para 
datá-lo, configurá-lo como sendo único, porém sujeito da repetição [...] 
(ARAÚJO, 2008, p. 62). 

 

Ainda na interpretação de Araújo (2008), quando o enunciado tem a sua 

materialidade significada, ele pode ser ter sido produzido em várias situações, como 

dito, por impressão, por tradução, ou até mesmo sofrido transformações para usos 

diversos, mas sempre são determináveis.  

É necessário que se pense, a partir da materialidade discursiva, sobre a 

condição do objeto, seu uso e quem o produz. Os objetos seriam operativos em algo 

que pode ser considerado um feixe das relações a outras várias circunstâncias que 

as constituem. Ainda no pensamento arqueológico de Foucault (2008):  

 

Aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se 
encontra assim especificada: o domínio constituído pelos diferentes 
objetos que irão adquirir ou não um status científico [...] o espaço em 
que o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que se 
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ocupa em seu discurso [...] o campo de coordenação e de 
subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se 
definem, se aplicam e se transformam (FOUACAULT, 2008, p. 204). 

 

Foucault não tinha o interesse de apenas configurar o conceito do enunciado 

enquanto científico, mas o filósofo tinha como principal projeto nessa dimensão, a 

partir do seu método arqueológico, analisar aquilo que é dito em uma determinada 

época e como pode ser construído enquanto objeto para o poder-saber no nível 

discursivo.  

Araújo (2008) ressalta que “o referencial dos enunciados é sempre uma 

formação discursiva e não um dado, algo já pronto para ser simplesmente 

representado. E ainda discute o sujeito do enunciado, as disposições dos conceitos e 

os temas ou estratégias com materialidades repetíveis” (ARAÚJO, 2008, p. 65).  

Sobre o sujeito do enunciado é importante destacar que há sempre alguém, 

que vem de algum lugar e que fala sobre algo. Sobre essa interpretação, Araújo (2008) 

diz que: 

 

[...] A instância do sujeito não é de uma consciência ideal, nem de uma 
consciência empírica, porque o discurso não é expressão de alguém: 
há nos enunciados um lugar vazio em que diferentes sujeitos poderão 
entrar ou terão direito de entrar podendo, só então, falar acerca de 
determinados objetos (ARAÚJO, 2008, p. 64).  

 

A respeito dos conceitos em Foucault, é interessante ressaltar que o filósofo 

não lhes percebe em uma sequência lógica como comumente observamos ao vermos 

uma história que segue um fio lógico. Em contrapartida, “ele os vê em seu exterior, 

perguntando quais relações e correlações mantêm com outros conceitos em uma 

dada formação discursiva. Se prestam ou não para aquilo a que são designados, a 

sua idealidade, é algo que não interessa ao Arqueólogo” (ARAÚJO, 2008, p. 65).  

Quanto aos temas e estratégias, os primeiros seriam dependentes de fatores a 

escolher e suas conexões com outros. Suas escolhas dependem das produções de 

sentidos que se constituem através da memória discursiva, o que trataremos na 

sequência deste trabalho.  

 

 

 

 



33 
 

2.1.3 Formação discursiva/Prática discursiva 

  

Os conceitos de formação discursiva e prática discursiva são fundamentais na 

obra de Foucault e na análise do discurso. Nesta seção, discorremos sobre a relação 

entre eles para explicar o funcionamento dos sentidos. Sobre esse ponto, Gregolin 

(2001) nos apresenta uma abordagem instigante, na tentativa de tratar seu 

funcionamento.  

 

Isso faz sentido... 
Enunciado banal, que revela a ilusão da transparência do sentido: se 
isso faz sentido é porque há o sentido, o incompreensível: se isso faz 
sentido é porque o sujeito pensa levantar, por instantes, o véu da 
compreensibilidade e enxerga, no isso, uma evidência do sentido que 

lhe aparece, concreta, diante dos olhos (GREGOLIN, 2001, p. 9).  

 

O sentido pode ser interpretado de diferentes maneiras, a partir de um dado 

enunciado, pois a sua construção depende de uma série de fatores e são esses 

fatores que Gregolin (2001) considera responsáveis pelas “movências do sentido”, 

que para a autora é um “efeito dos processos discursivos que envolvem o sujeito com 

os textos e, ambos, com a História” (GREGOLIN, 2001, p. 9).  

Para a análise do discurso o cruzamento língua e história é constitutivo do 

sentido. Neste campo, considera-se que os sujeitos produzem sentidos marcando no 

fio do discurso sua posição como pertencente a uma formação discursiva, assim, a 

produção e interpretação é inseparável dessa sua condição histórica. Por isso um 

mesmo enunciado pode significar diferentemente em épocas diferentes, do mesmo 

modo que um enunciado pode não ter circulado em uma certa época pelas interdições 

que sobre ele atuaram. Se tomarmos como exemplo o corpo plus size e 

considerarmos a primeira metade do século XX, tal termo não designava o que se diz 

dele hoje e nem mesmo o termo deva ter existido.   

Os sentidos nos rodeiam em textos que circulam por todas as partes da nossa 

vida. Esses textos nos constituem enquanto sujeitos. Sobre isso, Gregolin (2001, 

p.10), diz: “Como alçapões, os textos capturam e transformam a infinitude dos 

sentidos numa momentânea completude”. Assim, os textos são inseridos na história 

e na memória. Ainda segundo a autora:  
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[...] Inserido na história e na memória, cada texto nasce de um 
permanente diálogo com outros textos: por isso, não havendo como 
encontrar a palavra fundadora, a origem, a fonte, os sujeitos só podem 
enxergar os sentidos no seu pleno voo (GREGOLIN, 2001, p. 10).  

 

Para descrever/interpretar as nuances dos sentidos do texto, temos a análise 

do discurso. Sobre seu surgimento é importante consideramos a questão do 

enunciado e de como tal enunciado se insere em uma situação de enunciação. E esse 

questionamento, segundo Gregolin (2001), é fundamental sobre a relação entre 

intradiscurso e interdiscurso.  

 

Esse questionamento fundamental sobre a relação entre o 
interdiscurso e o intradiscurso - que prevê na AD o encontro entre uma 
teoria linguística (Saussure), uma teoria do sujeito (Freud) e uma 
teoria da história (Marx) – vai ser operado por meio da noção de 
formação discursiva, emprestada de Foucault e reinterpretada por 
Pêcheux. Esse empréstimo reorganiza a teoria pecheutiana, 

inaugurando o que Pêcheux chama de uma “segunda época da AD”, 
na qual a investigação volta-se para a análise das relações paradoxais 
que se estabelecem entre os processos discursivos e o “exterior”, 
desenvolvendo a noção de interdiscurso como a irrupção de um além, 

exterior e anterior a uma formação discursiva que irrompe dela para 
constituí-la (GREGOLIN, 2001, p. 13).  

 

Nesta pesquisa, tratamos da Análise do Discurso da vertente foucaultiana e 

como lembra Gregolin (2001), este pesquisador muito contribuiu para o 

desenvolvimento da AD. A partir do recorte de Gregolin (2001) apresentamos um 

recorte de questões que devem se fazer presentes em trabalhos da Arqueologia do 

Saber:  

 

a) o conceito de formação discursiva, cujos elementos são regidos 

por determinadas regras de formação (condições a que estão 
submetidos os elementos de uma formação discursiva – seus 
objetos, as modalidades de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas);  

b) como uma dessas regras de formação, Foucault opera a distinção 
entre enunciado (unidade linguística básica, repetível) e 
enunciação (jogos enunciativos que singularizam os enunciados);  

c) a concepção de discurso como jogo estratégico e polêmico 
(dominação, luta, esquiva etc.), um espaço em que saber e poder 
se articulam (quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito 
reconhecido institucionalmente);  

d) a ideia de que a produção do discurso gerador de poder é 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 
procedimentos que visam a conjurar toda e qualquer ameaça a 
esse poder (GREGOLIN, 2001, p. 14).  
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Para Foucault o discurso é pensado a partir de uma prática que se relaciona 

com outras práticas no campo social, assim surge a noção de pensar o discurso 

enquanto uma prática discursiva.  

Para Foucault (1971), o enunciado existe como aquilo que se produz de sentido 

no interior de uma formação discursiva. Essa relação entre enunciado e formação 

discursiva é assim explicitada:  

 

[...] quando, em um grupo de enunciados, se pode demarcar e 
descrever um referencial, um tipo de desvio enunciativo, uma rede 
teórica, um campo de possibilidades estratégicas, então podemos 
estar certos de que eles pertencem ao que poderia chamar de 
formação discursiva (FOUCAULT, 1971, p. 38). 

 

O enunciado é pensado em Foucault no que ele chama de singularidade do 

acontecimento, em sua irrupção histórica:   

 

O acontecimento enunciativo não deve ser tratado em si mesmo, mas 
deve-se compreender como esses enunciados podem-se articular 
com acontecimentos que não são de natureza discursiva (técnicos, 
práticos, econômicos, políticos etc.) e estabelecem, com eles, um jogo 
de relações (GREGOLIN, 2001, p.16).  

 

Tais relações devem ser descritas observando-se que um enunciado pertence 

a uma formação discursiva e que sua descrição deixa entrever um conjunto de regras 

próprias de uma prática discursiva, entendida por Foucault (2008) como: 

 

[...] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas 
no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma 
determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 
condições de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 2008, p. 
133).  

 

A noção de prática discursiva leva a compreender as regras que permitem que 

algo apareça como objeto do discurso. Por isso, analisando as regras torna-se 

possível a existência de enunciações diversas na constituição de um discurso. Assim, 

a descrição deve considerar essas regras anônimas.   

 

Por isso, a análise do discurso deve procurar encontrar as regras 
anônimas que definem as condições de existência dos 
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acontecimentos discursivos, as regularidades dessa dispersão de 

acontecimentos. A problemática fundamental da AD é entender o que 
tornou possível a emergência de determinados objetos do discurso 
(como a “loucura”, por exemplo), o que foi permitido dizer, em certa 
época (GREGOLIN, 2001, p. 17). 

 

Para descrever a relação entre o discurso e uma formação discursiva, o 

conceito de interdiscurso é determinante. Courtine (1999) pensa o interdiscurso como:  

 

Séries de formulações, marcado, cada um, enunciações distintas e 
dispersas, articulando-se entre elas formas linguísticas determinadas 
(citando-se, repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se entre si, 
transformando-se...). É nesse espaço discursivo, que se poderia 
dominar, seguindo M. Foucault, “domínio de memória”, que se 
constitui a exterioridade do enunciável para o sujeito enunciador na 
formação dos enunciados pré-constituídos, de sua enunciação se 

apropria (Grifos do autor) (COURTINE, 1999, p. 18). 
 

Gregolin (2001), sobre a definição de interdiscurso a partir de Courtine (1999) 

explica que:  

 

Nesse interdiscurso, nesse domínio, ressoa uma voz sem nome. Nele 

cruzam-se formulações-origem de um domínio de memória (“a religião 
é o ópio do povo”, por exemplo) e formulações que retomam essas 
fontes como uma camada espessa de citações e de retornos ao 
interior dos estratos discursivos que se interpõem entre a 
irregularidade do texto primeiro e o texto que o cita (Grifos da autora) 
(GREGOLIN, 2001, p. 21).  

 

Referindo-se a esses ditos, Courtine (1999) afirma que “as formulações-origem 

seguem um trajeto no curso das quais se “transformam, trucam-se, escondem-se, 

para reaparecerem mais adiante, atenuam-se, escondem-se ou desaparecem, 

misturando inextricavelmente memória e esquecimento” (COURTINE, 1999, p. 19). É 

nesse sentido que, para Gregolin (2001, p. 22): “A citação, a repetição e a formulação 

do pré-construído, que constituem as séries de formulações, indicam a relação entre 

o intradiscurso e o interdiscurso: as formas linguísticas são vestígios nas quais a 

repetição se inscreve na ordem do discurso”. 

Gregolin (2001) ainda traz a abordagem de Pêcheux ao retificar as ideias do 

que ele chama de “o ideológico fala pelo sujeito” e de que esse sujeito é “assujeitado 

as falas ideológicas que lhe preexistem”. Uma noção de que todo sujeito é obrigado a 
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algo. Mas que mesmo com o assujeitamento preservado, existem, como lembra 

Gregolin:  

 

[...] a partir da distinção de dois tipos de universos discursivos: os 
logicamente estabilizados (os discursos das ciências da natureza; das 
tecnologias, do sistema administrativo etc.) e os espaços discursivos 
não estabilizados logicamente (o filosófico, o sócio-histórico, o político, 

o estético e os múltiplos registros do cotidiano). Para Pêcheux, o fato 
de a análise do discurso tomar por objeto essencial as 
discursividades do segundo tipo, traz uma série de consequências, 

tanto em nível teórico quanto no dos procedimentos de análise 
(GREGOLIN, 2001, p. 23).  

 

O fato de tal ocorrência dar-se em função de que “nos universos discursivos 

logicamente estabilizados, ocorre o fechamento metalinguístico da situação de 

interpretação, na qual supõe-se que o sujeito opera por meio de estratégias cognitivas 

com base nas informações que ele dispõe” (GREGOLIN, 2001, p. 23). É o conjunto 

de informações estruturadas e localizadas no sujeito que fazem com que ele construa 

o sentido adequado à interpretação dos enunciados. Sobre isso Gregolin (2001) diz:  

 

[...] O sujeito epistêmico compreende uma sequência já que ele está 

em condição (a partir da literalidade dessa sequência) de efetuar as 
pressuposições, inferências, implicações etc., adequadas ao espaço 
lógico dessa sequência. Em outras palavras, a literalidade da 
sequência (a série de suas marcas linguísticas) é considerada como 
um conjunto de traços de operações de natureza lógica que envia um 
não-dito logicamente reconstruível. Assim, os modelos cognitivistas da 
memória (semântico ou semântico-pragmático) repousam sobre a 
hipótese de um sujeito estratégico-operatório, munido de uma 
maquinaria lógica, da qual ele supõe ser a fonte, e que lhe permite 
construir o sentido da sequência, verificando, passo a passo a 
adequação dessa construção (GREGOLIN, 2001, p. 23-24).  

 

É importante, a respeito disso, lembrar que a AD toma como objeto as 

discursividades, essas não estão estabilizadas em um espaço da lógica comum, disso 

decorrem determinadas posições epistemológicas, como explica Gregolin (2001) 

enumerando:  

 

1. A condição essencial da produção e da interpretação de uma 
sequência não é inscritível na esfera individual do sujeito psicológico: 
ela reside, de fato na existência de um corpo sócio-histórico de traços 
discursivos que constitui o espaço da memória da sequência. O termo 
interdiscurso caracteriza esse corpo de traços como materialidade 
discursiva, exterior e anterior a existência de uma sequência dada, na 
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medida em que essa materialidade intervém de sua construção. O 
não-dito da sequência não é, então, reconstruível na base de 
operações lógicas internas; ele envia a um já dito a um dito alhures. 
Por isso, a noção lógica de “pressuposição”, da mesma maneira que 
a noção discursiva de “discurso transverso” deve ser distinguida da 
noção lógica de “implicação”;  
2. É impossível, na análise linguístico-discursiva de uma 
sequência, dissociar completamente as “instruções” que permitem a 
construção de sua significação e o processo de interpretação de 
sentido associado a essa sequência.  
3. Nos espaços discursivos não estabilizados logicamente, a língua 
natural não é uma ferramenta lógica mais ou menos falível, mas o 
espaço privilegiado de inscrição dos traços linguageiros discursivos, 
que formam a memória sócio-histórica. É esse corpo de traços que a 
Análise do Discurso toma como objeto, com o objetivo de construir 
corpus heterogêneos e estratificados, que estão em reconfiguração 

permanente, coextensiva à sua leitura (GREGOLIN, 2001, p. 24). 

 

São essas decisões epistemológicas que trazem à AD a tarefa de trabalhar as 

análises de maneira linguístico-discursiva que, segundo Gregolin (2001):  

 

Dessas decisões epistemológicas decorre que a tarefa da AD deve ser 
a análise linguístico-discursiva do enunciado em referência a um corpo 
interdiscursivo de traços sócio-histórico, tendo conta que a incidência 
dos efeitos interdiscursivos apresenta a evidência de grandes 
variações, ligadas às modalidades da presença do discurso outro 

como o discurso de um outro e/ ou discurso do outro (GREGOLIN, 
2001, p. 25).  

 

É a existência do outro, registrada na sociedade e na história que permite as 

múltiplas interpretações, tais são organizadas por meio de memórias discursivas que 

se configuram ao longo do tempo a partir das relações sociais. Nesse sentido, 

Pêcheux (1990) aborda:  

 

[...] todo enunciado é intrinsecamente susceptível de tornar-se outro, 
diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido 
para derivar para um outro (a não ser que a proibição da interpretação 
própria ou logicamente estável se exerça sobre ele explicitamente). 
Todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, 
linguisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente 
determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo do lugar à 
interpretação (PÊCHEUX, 1990, p. 53).  

 

As múltiplas interpretações dos enunciados ocorrem pelos deslocamentos de 

sentidos, algo proposto por Pêcheux (1990).  
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Este caráter oscilante e paradoxal do registro do ordinário do sentido 
parece ter escapado completamente à intuição do movimento 
estruturalista: este nível foi objeto de uma aversão teórica que o fechou 
totalmente no inferno da ideologia dominante e do empirismo prático, 
considerados como ponto-cego, lugar de pura reprodução do sentido 
(PÊCHEUX, 1990. p. 52).  

 

O discurso deixa de ser visto e analisado apenas como uma fala anterior, que 

se deriva de um aparelho ideológico que, segundo Gregolin (2001) citando Pêcheux, 

“[...] não é nem um aerólico miraculoso, independente das redes de memória e dos 

trajetos sociais nos quais irrompe, nem a mera identificação e reprodução do 

Ideológico” (GREGOLIN, 2001, p. 28).   

Aqui apresentamos um pouco das diversas visões sobre o discurso a partir de 

Foucault, consideramos as contribuições de Pêcheux e dos estudiosos da área, como 

Gregolin e Courtine. Na sequência abordaremos a memória e a produção de sentidos.  

 

2.1.4 Memória e produção de sentidos 

 

As relações de poder em cada tempo constroem efeitos de verdade sobre os 

sujeitos. Tais construções estão articuladas a memórias discursivas, cruciais para a 

produção social dos sentidos. Não há sentido sem memória, o que significa que todo 

enunciado participa de uma rede interdiscursiva. 

A memória discursiva não se confunde com a memória psicológica, memória 

cognitiva, mas diz respeito à memória social, ou seja, ao conjunto de valores, 

costumes e crenças que uma sociedade conserva ou desloca no processo de 

produção de sentidos. Nunes (1999), na introdução da obra “O Papel da Memória”, 

apresenta o enfoque da coletânea que pode nos servir para entender sobre que tipo 

de memória interessa à análise do Discurso. 

 

O tema particularmente enfocado aqui, a memória, é visto sob 
diferentes aspectos: lembrança ou reminiscência, memória social ou 
coletiva, memória institucional, memória mitológica, memória 
registrada, memória do historiador. Atravessando os artigos, a 
questão: o que é produzir memória? Como a memória se institui, é 
regulada, provada, conservada, ou é rompida, deslocada, 
restabelecida? De que modo os acontecimentos – históricos, 
midiáticos, culturais – são inscritos ou não na memória, como eles são 
absorvidos por ela e produzem nela ruptura? (NUNES, 1999, p. 01).  
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A memória, enquanto mecanismo de produção de sentido, de acordo com 

Achard (1999), parte da preocupação do estudioso do discurso em mostrar as 

possibilidades de introduzir um certo número de hipóteses que concernem ao 

funcionamento formal do discurso. Essa visão, permite um afastamento das 

interpretações psicológicas da memória, do que já foi ouvido, da memória fonológica 

ou do registro mecanizado na mente.    

Neste primeiro momento tentaremos explicar a memória a partir das 

concepções de Achard (1999) em “O Papel da Memória”. De acordo com o autor, 

basta olharmos de perto o que está implícito através dos explícitos, na medida em que 

para o autor, o que é pressuposto e aparenta consenso com o que se encontra 

implícito significa apenas uma representação.  

 

Do ponto de vista discursivo, o implícito trabalha então sobre a base 
de um imaginário que o representa como memorizado, enquanto cada 
discurso, ao pressupô-lo, vai fazer apelo a sua reconstrução, sob a 
restrição “no vazio” de que eles respeitem as formas que permitem sua 
inserção por paráfrase. Mas jamais podemos provar ou supor que 
esse implícito (re)construído tenha existido em algum lugar como 
discurso autônomo (ACHARD, 1999, p. 13).  

 

O passado, por mais que aparentemente seja memorizado, necessita ser 

trabalhado por meio de reformulações. “De outro modo, o passado mesmo que 

realmente memorizado, só pode trabalhar mediando as reformulações que permitem 

reenquadrá-lo no discurso concreto face ao qual nos encontramos” (ACHARD, 1999, 

p.14).  

Achard (1999) também defende a ideia de unidade simbólica, cujo 

reconhecimento e identificação permite definir, em termos de repetição, a 

possibilidade da diferença. Assim, segundo o autor, cada recorrência dessa repetição 

apresenta novos conceitos, contextos, podendo até se imaginar novas construções 

discursivas.  

 

O aparecimento de diversos textos das diferentes posições me permite 
fazer um inventário delas e estabelecer suas regularidades, e me 
permite em seguida designar, lá onde elas não são explicitamente 
instanciadas, os tipos de implícito por que elas clamam (ACHARD, 
1999, p.14). 
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Sobre a hipótese de uma construção discursiva do sentido esta é certamente 

discutível, pois toda construção depende do contexto de produção e tal contexto 

possibilita a construção do sentido inerente a este.  

 

Se situamos a memória de um lado, não da repetição, mas da 
regularização, então ela se situaria em uma oscilação entre o histórico 
e o linguístico, na sua suspensão em vista de um jogo de força de 
fechamento que o ator social ou o analista vem exercer sobre 
discursos em circulação. É preciso admitir esse jogo de força simbólico 
que se exerce no reconhecimento do mesmo e de sua repetição. Por 
outro lado, uma vez reconhecida essa repetição, é preciso supor que 
existem procedimentos para estabelecer deslocamento, comparação, 
relações contextuais (ACHARD, 1999, p. 15-16). 

 

O que foi proposto pelo autor trata-se de um modelo de trabalho para o analista 

do discurso, “que tenta dar conta do fato de que a memória, suposta pelo discurso, é 

sempre reconstruída na enunciação” (ACHARD, 1999, p. 17).  

Ainda acerca da memória discursiva podemos explicar, a partir dos estudos de 

Pêcheux (1999) sobre o papel delicado da memória na AD, que é necessário que o 

analista do discurso analise o acontecimento discursivo compreendendo que este se 

configura a partir das mudanças que ocorrem no discurso, bem como dos novos 

significados que o acontecimento apresenta através de uma nova série de 

enunciados. As novas séries de enunciados se configuram a partir da desestabilização 

do que é dito costumeiramente. 

Nesta pesquisa, no capítulo 4, abordaremos a partir do nosso corpus séries de 

enunciados que configuram a memória discursiva, sendo importante lembrar que 

essas repetições de enunciados ao longo da história e com retornos de discursos 

formam as regularidades discursivas.  

É a regularização discursiva que possibilita a aparição do acontecimento dentro 

de uma regularidade, ou seja, torná-lo adequado e previsível, mas quando o 

acontecimento atravessa a memória desloca e desregula a série de enunciados por 

meio dos implícitos, dos fios do discurso, do não dito, gerando um conflito entre 

memória e discurso. Assim, para Pêcheux (1999), há dois jogos da memória: “um jogo 

de força que visa manter uma regularização pré-existente com os implícitos que ela 

veicula, confortá-la como “boa forma” estabilização parafrástica negociando a 

integração do acontecimento, até absorvê-lo e eventualmente dissolvê-lo” 
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(PÊCHEUX, 1999, p. 53), mas que “também, ao contrário, o jogo de força de uma 

“desregulação” que vem perturbar a rede de “implícitos” (PÊCHEUX, 1999, p.53).  

As condições de produção e repetição dos enunciados, quando e por quem tais 

enunciados são proferidos, é o que mantém ou não a regularização discursiva, mas é 

importante ainda lembrar que a desregulação por meio dos implícitos revela através 

da memória discursiva retornos e legitimidades de discursos.  

 

2.1.5 Resistência, Poder/Biopoder e Ética  

 

Nossa descrição sobre Foucault a partir de agora trata de sua última fase, a 

qual apresenta grandes contribuições para o debate ético e político na modernidade. 

Foucault, neste momento de escrita, se preocupa em dar ênfase ao nosso papel 

enquanto sujeitos e as coletividades de lutas que culminam em transformar o poder 

vigente. Assim, o filósofo, ao analisar os modos de ser das lutas de resistências, -

revela no conhecido “último Foucault” uma grande dimensão política, que podemos 

afirmar que já havia sido antecipada por Foucault em conferência no Collège de 

France, presente na obra “Microfísica do Poder”, publicada em 1978.  

Para melhor entendermos o último Foucault, se faz necessária uma sequência 

cronológica de sua obra, que tem um enfoque filosófico-político.  

Começamos com um Foucault que passa a ser conhecido no mundo dos 

escritos filosóficos com a publicação de sua obra “As palavras e as coisas”, em 1966,  

mas, é no mundo das entrevistas que Foucault tem as suas ideias político-filosóficas 

conhecidas por volta de 1977, conforme Branco (2001).  

Esse Foucault filosófico traz pensamentos sobre o funcionamento da sociedade 

e as verdades que construímos, a exemplo, quando questionado sobre o conceito de 

felicidade, Foucault (1994), responde: “ora, eu não creio que a noção de felicidade 

seja verdadeiramente pensável. A felicidade não existe, a felicidade humana ainda 

menos” (FOUCAULT, 1994, p. 618). Para Foucault a ética é algo construído pela 

lógica imaginária do funcionamento econômico-social.  

Segundo Branco (2001):  

 

No início dos anos 70, Foucault muda de perspectiva: procura discernir 
os procedimentos inerentes às relações entre saber e poder num 
projeto que, apesar de prioritariamente epistemológico, tem que se 
amparar numa nova concepção de poder, que Foucault entende que 
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deve ser (re)criada, pela insuficiência das teorias do poder 
tradicionais, sejam as versões liberais, sejam as versões marxistas. A 
razão pela qual Foucault desconsidera as teorias do poder 
tradicionalmente admitidas é que elas acabam por constituir uma visão 
do que seria um poder legítimo, quais seus limites e qual sua origem 
(BRANCO, 2001, p. 239-240).  

 

Foucault apresenta um tipo de pesquisa que tem como propósito entender as 

técnicas do poder, o que o filósofo chama de Tecnologias do Poder. Ainda conforme 

Branco (2001), Foucault desenvolve uma fase analítica do poder. 

 

A fase da analítica do poder (1970-1977), entretanto, é farta de relatos 
quanto às práticas divisórias, quanto aos procedimentos estratégicos 
postos em jogo pelos poderes hegemônicos, e evidencia uma 
predileção de Foucault pela descrição das grandes estruturas de 
dominação ou das instituições a elas agenciadas. Certamente, um dos 
motivos para essa escolha foi a riqueza instrumental metodológica 
posto em jogo em trazer contribuições originais à temática do 
desenvolvimento das tecnologias do poder nos últimos séculos, que 
gerou, por sua vez, interesse e expectativas crescentes em parcelas 
do público acadêmico e cultivado (BRANCO, 2001, p. 240).  

 

Os estudos sobre resistência em Foucault não estão propriamente registrados 

em uma obra direcionada a tal temática, o conceito foi disseminado em várias de suas 

construções científicas e estudado por diversos autores. Aqui será feita uma 

abordagem a partir do proposto por Sampaio (2007).  

Imprescindivelmente não há tratamento do conceito de resistência 

separadamente da compreensão da noção de poder e de como este transita entre o 

ato de resistir nas diversas esferas sociais. 

Sobre a tal mobilidade da resistência e do ato de resistir, Sampaio (2007) afirma 

que “a resistência seria móvel prioritário, porque ativo; enquanto o poder agiria 

segundo uma estratégia reativa. “Antes” – se não historicamente – pelo menos na 

ordem das condições da existência” (SAMPAIO, 2007, p. 2). Nas práticas discursivas 

atuais vemos que as resistências são coextensivas ao poder. 

 

A contemporaneidade e o caráter coextensivo da resistência ao poder 
não quer dizer que pertençam a uma unidade dialética de contrários, 
mas que se realizam na mesma materialidade de corpos históricos. 
Relações de força: a questão não passa apenas por definir quem são 
os contrários, mas o que é necessariamente a luta incapaz de ser 
reduzida a uma falsa unidade (SAMPAIO, 2006/2007, p. 3).  
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Pensar em atos de resistência em cenários contemporâneos tange as suas 

circulações nas redes sociais e automaticamente em novas maneiras de 

manifestações de resistência. O corpo plus size pode ser considerado um corpo 

contrário ao padrão de corpo instituído na sociedade contemporânea, foge a 

perspectiva de corpo esbelto e até mesmo chamado de “em forma”.  

A resistência é anterior ao poder e isso é expresso por Foucault em vários dos 

seus estudos, apesar do autor não dispor de uma obra específica sobre a temática. O 

poder para Foucault será o motivo gerador da resistência, mas não significa que 

pertençam a uma unidade dialética de contrários e, sim, que realizam uma mesma 

materialidade de corpos históricos. Assim, Foucault desenvolve a reflexão de que não 

existe relações de poder sem relações de resistências. Resistir é um ato real e eficaz 

e se forma no mesmo local em que os sujeitos exercem relações de poder.  

 

Desde que há uma relação de poder, há uma possibilidade de 
resistência. Nunca somos pegos na armadilha pelo poder, sempre 
podemos lhes modificar o domínio, em determinadas condições e 
segundo uma estratégia precisa (FOUCAULT, 1994 apud 
SAMPAIO,2007, p. 03). 

 

As estratégias de resistência ao poder podem ser consideradas enquanto lutas 

que o sujeito traça para se constituir como sujeito de sua própria verdade.  

Por outro lado, é possível destacar o princípio da liberdade que, no campo das 

pesquisas sobre como se constitui o sujeito, funciona como supedâneo de como esse 

sujeito consegue adotar suas próprias decisões e escolhas sem se deixar levar pelo 

discurso predominante, ou seja, pela influência externa às suas convicções.  

A esse respeito, permite-se afirmar que as técnicas de dominação perpassam 

necessariamente a história do sujeito, ou seja, o processo de subjetivação é composto 

por técnicas que são construídas de acordo com a história de cada um. Assim, destaca 

Gros (2004), ao tratar sobre a “situação do curso” A hermenêutica do sujeito, 

ministrado por Foucault em 1982. 

 

Ora, o que constitui o sujeito numa relação consigo determinada são 
justamente técnicas de si historicamente referenciáveis, que se 
compõem com técnicas de dominação, também elas, historicamente 
datáveis. De resto, o indivíduo-sujeito emerge tão-somente no 
cruzamento entre uma técnica de dominação e uma técnica de si. Ele 
é a dobra dos processos de subjetivação sobre os procedimentos de 
sujeição, segundo duplicações, ao sabor da história, que mais ou 
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menos se recobrem (GROS, 2004, p. 637).  

 

Nesse sentido, parece haver uma força que emana de si - numa relação 

introspectiva, que pode combinar com outras forças exercidas pelo poder dominante 

do discurso padrão. E essa forma íntima está historicamente relacionada ao sujeito 

em si mesmo. Quer dizer, seria um cuidado de si que se volta para si, como bem fez 

referência Foucault (2004), ao colocar as questões que seguem:  

 

[...] qual é o objeto que se pode querer livremente, absolutamente e 
sempre? Qual é o objeto para o qual a vontade poderá ser polarizada 
de maneira tal que irá exercer-se sem estar determinada por coisa 
alguma do exterior? Qual é o objeto que a vontade poderá, em 
quaisquer circunstâncias, querer sempre, sem ter que modificar-se ao 
capricho das ocasiões e do tempo? O objeto que se pode querer 
livremente, sem ter que levar em conta as determinações exteriores, 
é evidentemente um só: o eu (Foucault, 2004, p. 164).  

 

Com isso, observa-se que o movimento dirigido ao “eu” estabelece uma 

dominação de si. E esse domínio não é determinado necessariamente por aspectos 

externos, que são os discursos predominantes, mas, ao arredio de posição social ou 

crença religiosa, por exemplo, qualquer um está potencialmente apto a assumir suas 

próprias rédeas e cuidar de si. Foucault (2004) se manifesta a esse respeito ao afirmar 

que: 

 

os textos dos epicuristas e dos estoicos sobre o assunto 
[universalidade do princípio do cuidado de si] são numerosos e 
interativos: afinal, um escravo pode ser mais livre que um homem livre 
se este não tiver se liberado de todos os vícios, paixões, 
dependências, etc., em cujo interior estivesse preso. [...] pode-se dizer 
que todos os indivíduos, em geral, são ‘capazes’: capazes de ter a 
prática de si próprios, capazes de exercer esta prática. Não há 
desqualificação a priori de determinado indivíduo por motivo de 
nascimento ou de status (FOUCAULT, 2004a, p. 146).  

 

Assim, tendo em vista a possibilidade de o sujeito cuidar de si pela infusão de 

influências históricas, livre de determinações discursivas predominantes, Foucault 

(2004) relaciona o poder com uma seara aberta de possibilidades aos sujeitos que 

são livres para constituírem-se ética e politicamente.  

Para entender a biopolítica e a disseminação desse conceito por parte de 

Michel Foucault, se faz necessário que entendamos o momento do filósofo. Boa parte 

da teoria em torno dessa perspectiva do controle pelo biopoder, foi disseminada em 
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palestra e cursos, segundo Candiotto (2010). Mas vamos começar aqui com os 

primeiros postulados no Curso do Collége de France, em 1 de fevereiro de 1978. Texto 

presente na obra Microfísica do Poder (FOUCAULT, 2018).  

Foucault (2018b), começa apresentando o problema do governo na seguinte 

contextualização:  

 

De modo geral o problema do governo aparece no século XVI com 
relação a questões bastante diferentes e sob múltiplos aspectos: 
problema do governo de si mesmo – reatualizado, por exemplo, pelo 
retorno ao estoicismo no século XVI; problema do governo das almas 
e das condutas, tema da pastoral católica e protestante; problema do 
governo das crianças, problemática central da pedagogia, que 
aparece e se desenvolve no século XVI; enfim, problema do governo 
dos Estados pelos príncipes. Como se governar, como ser governado, 
como fazer para ser o melhor governante possível etc (FOUCAULT, 

2018b, p. 407-408). 

 

Foucault (2018b), sobre isso, explica que há um movimento bilateral entre o 

movimento de concentração estatal e a dispersão e dissidência religiosa. E é nesse 

movimento que surgem algumas questões sobre o governo no século XVI, como ser 

governado, por quem, até que ponto, qual o objetivo de governar, quais são os 

métodos, dentre outras questões. Foucault (2018b) ainda discute sobre as formas de 

governo no século XVI: “É certo que, entre todas essas formas de governo, que se 

cruzam, que se imbricam no interior da sociedade e do Estado, uma forma é bastante 

específica: trata-se de definir qual é a forma particular que se aplica a todo o Estado” 

(FOUCAULT, 2018b, p.412).  

Na relação governo e cuidado de si, o conceito de ascese aparece como aquilo 

que se encontra na transformação da subjetividade. Ortega (2008) discorrendo sobre 

a ascese em Foucault a percebe como diferentes práticas por meio das quais o sujeito 

se constitui enquanto tal. Segundo Ortega (2008), a ascese implica um processo de 

subjetivação e o asceta oscila entre uma identidade e outra que é alcançada. 

O sujeito asceta exerce diversas práticas de subjetivação. Tais práticas variam 

desde a constituição de si como sujeito moral a partir do modelo da antiguidade greco-

latina, até mesmo a renúncia e a pureza do cristianismo à interioridade cristã e 

burguesa, ou, a bioidentidade contemporânea, nas quais o corpo possui a 

autoreflexividade que corresponde outrora a alma.  

Ortega (2008), citando Foucault (2001), define a ascese como o “conjunto 
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ordenado de exercícios disponíveis, recomendados e até obrigatórios, utilizáveis pelo 

indivíduo num sistema moral, filosófico e religioso para atingir o objetivo específico” 

(FOUCAULT, 2001, p. 398 Apud. ORTEGA, 2008, p. 23).  

Ao fazer uma leitura das práticas ascéticas na contemporaneidade, Ortega 

(2008) percebe-as como bioacese. As práticas bioascéticas são responsáveis pela 

construção das bioidentidades. Para esse autor, “de uma maneira ampla, a noção de 

biossociabilidade visa descrever e analisar as novas formas de sociabilidade surgidas 

da interação do capital com as biotecnologias e a biomedicina” (ORTEGA, 2008, p. 

30). Este conceito se assemelha ao de biopoder e as maneiras pelas quais, de acordo 

com Foucault, as ciências, especialmente a medicina, passaram a atuar sobre os 

sujeitos, exercendo poder enquanto maneira de controlá-los na modernidade.  

Dessa forma, podemos entender que a ascese do sujeito contemporâneo são 

as práticas de si a partir das biotecnologias, tais práticas são cruciais para a 

externalização das subjetividades. “As biotecnologias atuam na construção dessa 

nova subjetividade e na construção de uma nova definição filosófica do ser humano” 

(ORTEGA, 2008, p. 42). 

 

As modernas práticas ascéticas implicam em processos de 
subjetivação. As modernas asceses corporais, as bioasceses, 

reproduzem no foco subjetivo as regras da biossociabilidade, 
enfatizando-se os procedimentos e cuidados corporais, médicos, 
higiênicos e estéticos na construção das identidades pessoais, das 
bioidentidades. Trata-se da formação de um sujeito que se 
autocontrola, autovigia e autogoverna. Uma característica 
fundamental dessa atividade é a “autoperitagem”. O eu que “se 
pericia” tem no corpo e no ato de se periciar a fonte básica de sua 
identidade (ORTEGA, 2008, p. 31-32).  

 

A bioascese não é uma prática apenas de controle por meio da 

“autoperitagem”. Ortega (2008) exemplifica ao citar os indivíduos que durante a 

semana constituem-se enquanto sujeitos disciplinados por meio das dietas e 

exercícios, mas que clamam pelo final de semana para se “esbanjarem” na 

alimentação desregrada. Há ainda os que resistem a tal modelo e isso também faz 

parte das técnicas de subjetivação mediante as biotecnologias, uma vez que, “corpos 

malhados e sarados convivem lado a lado com obesos reticentes e fumantes 

empardecidos” (ORTEGA, 2008, p. 38).  

É importante lembrar que o corpo se torna o lugar da moral e seu fundamento 

último é matriz da identidade pessoal. Ainda mediante as reflexões de Ortega (2008) 
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é possível afirmar que, “nas nossas sociedades, a comida ocupa o lugar da 

sexualidade como fonte potencial de ansiedade e de patologia” (ORTEGA, 2008, p. 

40). O sujeito se subjetiva a partir de diversas práticas e construções éticas de si, e 

na época da bioacese isso pode se dar na prática da academia, do exagero na 

alimentação ou na transformação do próprio corpo.  

Conforme lembra Candiotto (2010), o pensamento ideológico de Foucault pode 

ser interpretado de diversas maneiras a partir de diferentes enfoques. As percepções 

a partir de Candiotto (2010) nos levarão a algumas reflexões no que concerne a 

verdade, sujeito e genealogia, assim como a sujeição e subjetividade, governo e 

crítica do sujeito e, até mesmo, a construção ética e verdade de si pelo próprio sujeito.  

Ao enfocarmos sobre a abrangência da resistência, ponto crucial para o 

fechamento deste ponto, precisamos lembrar do que Foucault (1995) aponta na ideia 

de que as lutas das resistências têm em comum muito além do autoritarismo:  

a) São lutas “transversais” que atravessam diferentes lugares, não se limitando a 

um único país, restritas a um tipo exclusivo de governo político e econômico; 

b) Essas lutas objetivam atingir os efeitos de poder. Como exemplo dado, a crítica 

que se faz à profissão médica não por sua finalidade lucrativa, mas por exercer 

um poder sobre os corpos, sobre a vida e a morte, sobre a saúde dos 

indivíduos; 

c) São lutas “imediatas”, e isso por dois motivos: porque as pessoas criticam as 

instâncias de poder que diretamente interferem na causa que motivou a luta e 

por não considerarem que a resolução para o problema esteja a depender de 

uma revolução. São, portanto, “lutas anárquicas”, isto é, isentas de um 

comando central que possa estabelecer seu início ou seu final; 

d) São lutas que questionam o estatuto do indivíduo, tanto na afirmação do direito 

à diferença e ao destaque daquilo que pode individualizar o ser, como naquilo 

que pode isolar o indivíduo, separá-lo dos outros, ou seja, essas lutas agem de 

forma a desestabilizar os mecanismos de poder individualizante; 

e) Essas lutas se instituem como uma oposição aos efeitos de poder relativos ao 

saber, à competência e à qualificação, e também ao mistério, à deformação e 

a tudo aquilo que pode existir de mistificador nas representações que são 

impostas às pessoas. Coloca-se, pois, em questão a forma de circulação e 

funcionamento do saber e suas relações com o poder; 

f)  Por fim, todas essas lutas contemporâneas giram em torno da questão: quem 
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somos nós? Trata-se de uma recusa da violência exercida pelo Estado 

econômico e ideológico que ignora tanto as nossas individualidades quanto as 

reconhece na determinação de nossa identidade. 

Essas lutas não ocorrem em combates e resistências imediatas, uma vez que 

se dão no presente, assim como não se desenvolvem em um calendário hierárquico.  

É importante ainda lembrar que o poder tem mecanismos infinitos e, por isso, 

as lutas formadoras de subjetividades deparam-se com um risco que se faz presente 

na relação de poder de um homem sobre o outro, não é que o poder seja 

essencialmente mal, mas como afirma Foucault (2004b):  

 

O poder, por seus mecanismos, é interminável (o que não significa que 
ele seja todo-poderoso, muito pelo contrário). Para limitá-lo, as regras 
jamais são suficientemente rigorosas; para desapropriá-lo de todas as 
ocasiões de que ele se apodera, jamais os princípios universais serão 
suficientemente severos. ao poder, é preciso sempre opor leis 

intransponíveis e direitos sem restrições (FOUCAULT, 2004b, p. 
80). 

 

Nesta seção enfocamos a relação poder e resistência e como o sujeito se 

constitui inserido nela. Vimos que a resistência ocorre na trama que envolve o sujeito 

e o poder e que a subjetividade se dá no enfrentamento do sujeito às forças que 

tentam aprisioná-lo a uma identidade normalizada.  

No capítulo seguinte, trataremos de mídia, moda, corpo e subjetividades, 

aspectos cruciais para esta pesquisa, uma vez que para entendermos a inscrição do 

corpo gordo plus size enquanto um corpo belo, o que caracteriza um acontecimento 

discursivo, precisamos entender historicamente como a mídia construiu, ao longo do 

tempo, verdades acerca do corpo e sua relação com a moda.  
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3. MÍDIA, MODA, CORPO E SUBJETIVIDADES  

 

Neste capítulo trataremos o corpo na sua relação com o dispositivo da moda e 

o seu processo de subjetivação em meio as mídias digitais. Na primeira seção será 

discutida a constituição subjetiva do corpo pelo dispositivo da moda ao longo do 

tempo. Nas seções posteriores, abordaremos sequentemente particularidades de tal 

construção, tratando do corpo e a sua história, a fotografia e o corpo como discurso.  

Um olhar para o corpo como discurso pode nos mostrar que este é uma 

construção histórica. Assim, a ideia de um corpo ideal é produzida por relações de 

saber-poder em uma dada época.  

Ainda neste capítulo, nas subseções posteriores, trataremos do corpo e da 

subjetividade na moda, nos aprofundando no corpo na moda em uma série histórica, 

fotografia e corpo utópico, assim como, o corpo enquanto discurso.  

Começamos aqui a pensar o corpo como efeito do dispositivo da moda na 

tentativa de entendermos como tal dispositivo configura o corpo. Paixão (2013), em 

sua discussão sobre a temática, apresenta algumas questões cruciais para 

começarmos a pensar a relação corpo e moda, são elas: O que é o corpo? Ou o que 

é um corpo? E ainda vai mais profundo ao questionar: o que pode um corpo?  

Podemos tentar começar a responder todos esses questionamentos sobre o 

corpo a partir do pensamento de Paixão (2013), ao trazer a reflexão que o corpo faz 

parte de toda uma construção de disputa como objeto de pesquisa. Tal disputa se 

configura em várias áreas do conhecimento, a exemplo: antropologia, ciências 

médicas, física, dentre outras. Ainda na mesma perspectiva, acrescenta que o corpo 

também se apresenta como um ilustre desconhecido e para que entendamos o corpo 

de um dado momento, precisamos revisitar sua história.  

Sobre pensar o corpo no presente, Milanez (2006) afirma que este ato é “[...] 

tentar compreender a viagem do nosso corpo pelo espaço num tempo determinado” 

(MILANEZ, 2006, p.155).  

O corpo varia enquanto forma e construção a cada tempo, podemos chamar de 

nuances do corpo. Sobre isso, Sant´Anna (2001) aborda que por meio dessas 

nuances o corpo nunca é totalmente revelado.  

Mas se pensarmos no homem pós-moderno, percebemos no que tange ao 

corpo: a atenção reforçada ao corpo pela/na mídia. O que é tratado por Lipovetsky 

(2008) quando este diz que “nunca o corpo foi tão objeto de tamanha atenção, 
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preocupação e cuidados reparadores” (LIPOVETSKY, 2009, p. 80). A partir do corpo 

midiático no século XXI, podemos pensar nas construções em torno deste. Um corpo 

que precisa ser acompanhado desde a mente sã, músculos definidos, cabelos “bem 

cuidados” e pele limpa. Um corpo com cirurgias plásticas, silhuetas construídas, face, 

seios e glúteos. Um corpo construído pela mídia com a idealização de “corpo perfeito”. 

Com a efervescência das mídias digitais, especialmente as redes sociais em 

evidência, o corpo se torna o que é chamado por Paixão (2013) de “objeto de tamanha 

atenção” (PAIXÃO, 2013, p. 54).  

 

Figura 1: Modelo Gracyanne Barbosa. 

 
 

Fonte: Instagram @graoficial (2020).  

 

A exemplo da rede social Instagram, a musa fitness Gracyanne Barbosa, que 

tem mais de 8,5 milhões de seguidores em sua página na descrita rede, publica o 

seguinte enunciado: “Treinar em casa até tem suas vantagens”. Seguido do enunciado 

imagético em que aparece vestida em um traje de banho. O enunciado foi postulado 

em um momento em que o mundo vive a pandemia do Novo Corona Vírus, a partir de 
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então as pessoas são convidadas ao isolamento social e a permanecerem em suas 

casas, o que viabiliza o fechamento de academias, locais utilizados para construção 

de corpos por meio de exercícios físicos. Mesmo diante de um momento de 

calamidade sanitária mundial, o corpo ainda continua em evidência e as técnicas de 

construção do sonhado “corpo ideal”, continuam buscando novas maneiras e 

construções no cenário doméstico, isso passa a ser divulgado nas mídias digitais, 

sendo uma nova maneira de subjetivação nas diversas construções do corpo através 

dos exercícios físicos. O que nos lembra o pensamento de Medina (1994) que diz: “O 

corpo virou fetiche e, no modelo de sociedade em que vivemos, o fetiche sempre vira 

mercadoria e é por aí que ele entra no mercado para ser consumido” (MEDINA, 1994, 

p. 91).  

Mas que corpo é esse em evidência? O corpo estaria em evidência apenas com 

a crescente da internet e das mídias digitais? É ingênuo pensar a evidência do corpo 

apenas no século XXI, na verdade, é necessário ao analista do discurso entender o 

corpo ao longo do tempo, a partir de questões que envolvem as relações de saber-

poder. Aqui levaremos em conta tais questões e como estabelecem relações entre o 

corpo e o discurso no dispositivo da moda, pensando no que foi postulado por Michel 

Foucault e os desdobramentos no interior da análise do discurso francesa, 

estabelecendo e colocando em evidência a relação enunciativa entre moda e corpo. 

Assim descreveremos um pouco do que é o corpo em Foucault a partir de uma análise 

mais abrangente.  

Começamos entendendo, em Foucault, que os corpos são movidos por 

múltiplas forças e, assim, constituídos por lutas. Estas são forças que constituem 

qualquer corpo em si mesmo, o que o torna individualizado, por termos corpos 

individuais tendemos a pensá-los enquanto unidades. 

Nossos corpos singulares nos dão essa aparência de unidade, de um corpo 

como máquina, ocorre que o corpo tem inclinações naturais, mas também é 

controlado por forças externas. Assim, quanto a sua construção, o corpo é feito para 

funcionar de certas maneiras e não de outras, como em processos de controles, 

disciplinas, subjugação e na produção de subjetividades. 

O capitalismo, o Estado e outros regimes ou instituições foram construídas 

através do uso de corpos como mecanismos de forças produtivas, o que faz do corpo 

algo que é envolvido em um campo político. O corpo que se torna uma força útil é 

aquele que representa um corpo produtivo, um corpo assujeitado. Uma sujeição que 
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nem sempre se dá por técnicas de controle, que não utilizam a força física, mas que, 

quando necessário, isso pode vir a ser utilizado. A sujeição pode ser organizada, 

articulada e tecnicamente pensada, não usar armas nem terror e ainda assim 

permanecer de ordem física, ou seja, pode haver um conhecimento do corpo que não 

é exatamente a ciência do seu funcionamento, mas um domínio de suas forças, que 

é mais do que a capacidade de pensá-las. Esse conhecimento e esse domínio 

constituem o que poderia ser chamado de tecnologia política do corpo. 

É importante entender que um corpo nunca é completamente livre, ou 

completamente oprimido. Um corpo é um espaço em que as lutas acontecem 

continuamente, onde a dominação e a resistência coabitam. O corpo tem suas lutas 

internas e ocorrem em decorrência do que pode existir com o exterior. 

O corpo está sempre em movimento, sempre existe luta e cooperação ao 

mesmo tempo. O corpo luta com seus instintos e forças internas, assim como com as 

forças externas na linhagem social, histórica e tecnológica que venha a investir sobre 

ele. 

Corpos existem onde as forças lutam ou cooperam em lutas. Há um 

direcionamento nessa luta nas forças umas com as outras. Os corpos não são nem 

unidades, nem fechados em si mesmos. Os corpos estão sempre em movimento em 

relação uns com os outros.  

A ideia foucaultiana é de que nada no homem, nem mesmo seu corpo é 

suficientemente estável para servir de base para o autorreconhecimento, ou para a 

compreensão de outros homens.  

O poder é exercido através dos corpos e resistido por eles e através deles. Isso 

explica os corpos como espaços de contestação. Os corpos são múltiplos e 

contraditórios. As relações de poder operam através dos corpos, mas também as 

resistências a essas mesmas relações de poder. O que faz o poder forte é usado para 

atacá-lo. O poder depois de se investir no corpo, encontra-se exposto a um contra-

ataque nesse mesmo corpo.  

A grande fantasia é um corpo social constituído pelas universalidades das 

vontades. O fenômeno do corpo social é o consenso do poder, operando nos próprios 

corpos dos indivíduos. O corpo social é constituído por opressão e resistência, difícil 

de distinguir. A única certeza que temos sobre o corpo social é que ele vive em 

movimento.  
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Pensar o corpo em Foucault é mergulhar a priori no entendimento do corpo 

mergulhando em um campo político. Foucault (2006b) diz que “o que há de essencial 

em todo poder é que seu ponto de aplicação é sempre, em última instância, o corpo” 

(FOUCAULT, 2006b, p.18-19). O corpo é algo que se constitui ao longo do tempo 

discursivamente, mas para compreender tal fenômeno, se faz necessário, uma 

pequena retomada histórica na perspectiva de compreensão sobre o corpo enquanto 

um fenômeno discursivo.  

Na perspectiva apresentada por Michel Foucault na era clássica, o suplício3 

traduz a construção política realizada em torno do corpo.  

 

O suplício se inseriu tão fortemente na prática judicial, porque é 
revelador da verdade e agente do poder. Ele promove a articulação do 
escrito com o oral, do secreto com o público, do processo do inquérito 
com a operação da confissão, permite que o crime siga reproduzindo 
e voltado contra o corpo invisível do criminoso, faz com que o crime, 
no mesmo horror se manifeste e se anule. Faz também do corpo do 
condenado o local de aplicação da conduta soberana, o ponto sobre o 
qual se manifesta o poder, a ocasião de afirmar a dissimetria de forças 
(FOUCAULT, 1987, p. 47).  

 

O suplício notoriamente se configura enquanto um sacrifício que penaliza 

diretamente o corpo do sujeito condenado. A exposição punitiva deste corpo 

condenado, revela o exercício do poder sobre esse corpo que demonstra 

publicamente “o pagamento dos seus pecados”, que exprime confissão e que acima 

de tudo legitima a força exercida pelo poder enquanto legítimo e que pune. Quanto ao 

corpo punido no suplício, Paixão (2013) assevera:   

 

[...] De qualquer forma, o corpo punido é, sem dúvida, nesse momento 
histórico, o corpo criminoso, mas o que de fato se procura recuperar 
com tal punição ou que se tenta restabelecer com todo esse ritual, 
considerado mais tarde como macabro ou desumano demais, é a 
integridade do corpo do soberano. O soberano - e por extensão seu 
próprio corpo - é o que o povo deve preservar, zelar para que seja 
mantido, afinal é dele que vem as benesses e é para ele que todas as 
bonanças devem se voltar (PAIXÃO, 2013, p. 56).  

 

O poder nesse sentido não apenas age sobre o corpo do condenado 

explicitamente, mas, através do soberano constrói toda uma legitimidade espetacular 

                                                             
3 Tudo que provoca grande sofrimento moral ou físico; martírio. Disponível em: 
https://www.dicio.com.br/suplicio/ 
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de um ato heroico, promovido através de todo um teatro pelo soberano e 

acompanhado pela população.  

O suplício, de acordo com Foucault (1987, p. 31), “traça em torno, ou melhor, 

sobre o próprio corpo do condenado sinais que não devem se apagar”. Esses sinais, 

são marcas legitimadas pelo soberano, enquanto punição necessária que deve 

marcar toda a vida daquele criminoso a partir de tal ato, seu corpo se configura assim 

enquanto um corpo para sempre criminoso.  

Pensar no período do suplício e os registros históricos da moda é pensar na 

idade média e esse período é identificado por alguns autores como o momento do 

surgimento de uma maneira mais efetiva da moda.  

Começaremos esse processo de compreensão a partir do que diz Lipovetsky 

(2009):  

 

A partir do final da Idade Média, a moda é tributária do gosto 
combinante dos monarcas e dos grandes senhores, aparece como um 
decreto estético que vem em resposta a um estado da alma, uma 
inspiração, uma vontade particular, ainda que com evidência esteja 
estritamente circunscrita aos mais altos dignitários da sociedade 
(Lipovetsky, 2009, p. 50).  

 

Assim como a figura do soberano que exerce o poder sob o corpo no suplício, 

alguém a quem se deve obedecer, não ocorre diferente com a moda. O soberano é 

alguém a quem se deve imitar “o padrão”, que deve se seguir, o modelo que deve ser 

copiado.  

Ao chegar o século das Luzes, o suplício é colocado em questão (PAIXÃO, 

2013), há uma articulação da reforma penal e o poder não é mais exercido apenas 

pelo soberano, surge, então, o poder social, como lembra Foucault (1987) ao explicar 

que “ele será um bem social, objeto de apropriação coletiva e útil” (FOUCAULT, 1987, 

p. 91). O corpo passa a ser um objeto coletivo, surge então a sua noção de utilidade.  

Com a ascensão da burguesia, a sociedade tramita para outras configurações. 

O poder passa a se desenvolver juntamente com o modelo social burguês e o 

nascimento do capitalismo industrial.  

A sociedade que outrora se configurava enquanto um modelo social pautado 

na figura do soberano, passa a ser o que se chama de sociedade disciplinar.  
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O poder soberano morre e faz nascer um modelo social, no qual o poder passa 

a ser exercido a partir do princípio das disciplinas e, com isso, surgem as prisões. 

Sobre tal surgimento, o interpretemos a partir do postulado por Foucault (1987).  

 

O cadafalso onde o corpo do supliciado era exposto à força ritualmente 
manifesta do soberano, o teatro punitivo onde a representação do 
castigo teria sido permanentemente dada ao corpo social, são 
substituídos por uma grande arquitetura fechada, complexa e 
hierarquizada que se integra no próprio corpo do aparelho do Estado. 
Uma materialidade totalmente diferente, uma física do poder 
totalmente diferente, uma maneira de investir o corpo do homem 
totalmente diferente (FOUCAULT, 1987, p. 96).   

 

A prisão é o exercício do poder que enclausura, que controla e modela os 

corpos a partir da dimensão, instituído pelo modelo prisional.  

Os corpos dos sujeitos aprisionados são constituídos em um formato a partir 

do que é instituído pelo controle de tais sujeitos dentro do modelo de corpo ideal para 

ser controlado. O sujeito passa a ser individualizado, observado, controlado.  

De acordo com Foucault (1987), “organiza-se todo um saber individualizante 

que toma como campo de referência não tanto o crime cometido [...] mas a virtualidade 

de perigos contida num indivíduo e que se manifesta no comportamento observado 

cotidianamente” (FOUCAULT, 1987, p. 104).  

A prisão é a figura plena de um aparelho de saber, que se configura a partir de 

todos os seus dispositivos de vigilância, através das formas de examinar os sujeitos. 

O poder passa a fabricar determinados indivíduos, tal poder também se encarrega de 

produzir a individualidade desses corpos.  

Entendamos a partir daqui o surgimento do poder disciplinar e como este atua 

sobre os corpos. Paixão (2013) contribui dizendo que “na sociedade disciplinar, em 

oposição de soberania, os corpos já não são propriedades do rei, ao invés disso são 

submetidos ao que Foucault chama de uma ‘ortopedia social’” (PAIXÃO, 2013, p. 58). 

Essa “ortopedia social”, se configura como um controle social.  

Para entender o fenômeno da “ortopedia social” no dispositivo da moda, 

podemos a priori trata-lo na perspectiva de Vigarello (1995):  

 

De passagem do século XVIII ao século XIX, “[...] A mecânica que 
vinha se apoiar sobre os membros para impor uma aparência, é 
transportada para o espaço buscando agora guiar e controlar uma 
ação. [...] Ele [o corpo] se põe, na economia de seus gestos, ou no 
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cálculo de seus efeitos, a funcionar ele próprio como máquina. Ele é, 
sob todos os aspectos, e sobretudo, em seus comportamentos de 
dispêndio de energia, atravessado por uma lógica que funda cada 
movimento num elemento neutro de um espaço quase matematizado. 
As expectativas são novas, dispondo os espaços e os aparelhos de 
modo que eles possam tornar rentáveis as forças, racionalizando, até 
o extremo de certa formalização, o ajustamento dos deslocamentos. 
Nessas pedagogias, em que rigor e concisão de cada evolução 
parecem primordiais, constitui-se um material encarregado de 

normalizar o trabalho (VIGARELLO, 1995, p. 30-31).  
 

Quanto ao dispositivo da moda e sua constituição é nesta época, como lembra 

Paixão (2013), que no plano da vestimenta surge o espartilho, uniforme que se 

configura enquanto uma visão exata da manifestação da moda.  

Sobre corpo e disciplina é importante destacar Foucault (1987), quando este 

diz que “o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 

corpo humano, que visa [...] a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o 

torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente” (FOUCAULT, 1987, p. 

119). O que poderia configurar uma aptidão aumentada de uma dominação acentuada 

do poder disciplinar sobre o corpo. A respeito desse poder, Gregolin (2003b,) contribui 

afirmando que:   

 

Esse poder que se exerce sobre o corpo é ininterrupto e, por isso, 
naturalizado, é internalizado pelo sujeito. A sociedade moderna 
construiu uma maquinaria de poder através do controle dos corpos 
(anatomia política), isto é, o corpo para fazer não o que se quer, mas 
para operar como se quer. É a tecnologia da disciplina fabricando 
corpos submissos. Essa anatomia política desenha-se aos poucos até 
alcançar um método geral e espalhar-se numa microfísica do poder 
que vem evoluindo em técnicas cada vez mais sutis, mais sofisticadas 
e, com aparente inocência, vem tomando o corpo social em sua quase 
totalidade (GREGOLIN, 2003b, p. 99).  

 

É importante apresentar que o poder disciplinar também entra em crise e tal é 

expressa no seguinte entendimento por Deleuze (2010): “as disciplinas [...] também 

conheceriam uma crise, em favor de novas forças que se instalavam lentamente e que 

se precipitariam depois da Segunda Guerra Mundial: as sociedades disciplinares é o 

que já não éramos mais, o que deixávamos de ser” (DELEUZE,2010, p. 223-224).  

Sobre o poder disciplinar e o poder soberano, Paixão (2013) apresenta uma 

relevante interpretação quando diz:  
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Na verdade, nem o poder soberano se esvai por completo, nem o 
poder disciplinar se evapora, mas, diante de uma nova ordem mundial, 
a lógica do regime disciplinar transcende o muro da prisão, da fábrica, 
da escola, e se generaliza por todo o campo social: o poder torna-se 
mais sutil e penetra mais profundamente no campo social e individual 
(PAIXÃO, 2013, p. 60).  

 

Sobre os corpos individuais e as novas tecnologias de poder pós-segunda 

guerra mundial, uma nova configuração passa a fazer parte do que podemos chamar 

de tecnologias dos corpos. Podemos melhor entender essa técnica de subjetivação, 

a partir de Deleuze (2010, p. 226): “Os indivíduos tornaram-se “dividuais”, divisíveis, 

e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou “bancos”. Os sujeitos 

passam a ser divisíveis, controlados em bancos de dados, perdendo assim as suas 

identidades, seu antigo número ou assinatura. Nessa mesma perspectiva, Paixão 

(2013) diz que:  

 

Nessa espécie de controle aberto e contínuo, sutil, mas hipereficiente, 
as instituições sociais produzem e gerenciam (in)divíduos muito mais 
flexíveis e moldáveis que outrora. A preocupação com o “estilo de vida” 
associada à necessidade exacerbada de consumo são duas formas 
de adequação do indivíduo que comprovam a eficiência desse poder 
na construção de novas subjetividades (PAIXÃO, 2013, p. 61-62). 

 

Surge então a preocupação com a maneira como se vive, atrelada à 

necessidade do consumo que envolve e constrói outras subjetividades na sociedade 

e nesse novo sujeito. Essa nova configuração do corpo e o poder sobre este é 

explicada em Foucault (2018, p. 236).  

 

O corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e 
os pais, entre as crianças e as instâncias de controle. A revolta do 
corpo sexual é o contraefeito desta ofensiva. Como é que o poder 
responde? Através da exploração econômica (e talvez ideológica) da 
erotização, desde os produtos para bronzear até os filmes 
pornográficos... Como resposta à revolta do corpo, encontramos novo 
investimento que não tem mais a forma de controle-repressão, mas de 
controle-estimulação: Fique nu..., mas seja magro, bonito, bronzeado!” 
(FOUCAULT, 2018, p. 236).  

 

Nesse terreno a moda encontra um momento forte para o seu desenvolvimento, 

tudo isso em virtude do crescimento do culto ao corpo. Sobre esse fenômeno, Paixão 

(2013) afirma que “à medida que o corpo torna-se o principal alvo dessa sociedade 

disciplinar e de controle, as roupas aproximam-se mais do elemento somático: menos 
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tecido para vestimenta, mais exposição física e, contraditoriamente, mais importância 

para moda” (PAIXÃO, 2013, p. 62). Assim, a moda com peças de roupas cada dia 

menores ganha visibilidade e adeptos na perspectiva de exposição do corpo.  

Esse corpo que faz crescer a moda nos lembra o que diz Medina (1994): “O 

‘lócus’ deste discurso sobre corpo-saudável, acompanha os interesses de um sistema 

adormecido” (MEDINA, 1994, p. 92). E é nesse terreno adormecido que nasce um 

novo sistema de poder, o biopoder.  

Para compreendermos o nascimento do biopoder na moda, precisamos 

entender a priori que se trata de um poder que controla e não demonstra controle. Isso 

acontece pelo fato de o estado demonstrar comandos sobre a vida do sujeito por meio 

de suas tecnologias e seus dispositivos de poder. Começaremos tratando esse 

conceito neste nosso aparato histórico do corpo como dispositivo da moda, a partir de 

Foucault (1999).  

 

Uma das grandes novidades nas técnicas do poder, no século XVIII, 
foi o surgimento da “população” como problema econômico e política 
[...]. Os governos percebem que não têm como lidar simplesmente 
com sujeitos, nem mesmo com um “povo”, porém com uma 
“população”, com seus fenômenos específicos e suas variáveis 
próprias: natalidade, morbidade, esperança de vida, fecundidade, 
estado de saúde, incidência das doenças, forma de alimentação e de 
habitat. Todas essas variáveis situam-se no ponto de intersecção 
entre os movimentos próprios à vida e os efeitos particulares das 
instituições [...] (FOUCAULT, 1999, p. 28).  

 

O biopoder atua sobre a massa desde as políticas relacionadas a natalidade 

até as da mortalidade, ou seja, atua na morte e na vida dos corpos, controlando-os 

por meio das políticas especialmente as ligadas à saúde. O biopoder atua através do 

dispositivo da moda e, sobre isso, Paixão (2013) diz:  

 

É nesse sentido que se vê uma série de esforços, sobretudo 
midiáticos, operando sobre os corpos, no intuito de talhá-los em um 
formato bastante específico. Nas propagandas de moda, esse corpo é 
sempre saudável, jovem bonito, de bem com a vida e, sobretudo, feliz. 
A felicidade sintetiza o bem maior que o indivíduo deve apresentar, é 
o cartão de crédito para a entrada nesse mundo dominado por uma 
biopolítica (PAIXÃO, 2013, p. 63).  

 

Sobre esse corpo ilustrado por Paixão (2013), o temos visto em várias 

companhas de moda ao longo do tempo. Para descrever tal visibilidade do fenômeno, 
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escolhemos a capa da revista de moda Vogue (versão Rio de Janeiro), de novembro 

de 2019, estrelada pela atriz brasileira Juliana Paes. A capa trata de algumas nuances 

do discurso do biopoder na construção do corpo e a relação com a alma.  

 

Figura 2: Atriz Juliana Paz em capa da Revista Vogue Brasil Rio. 

 
 

Fonte: Revista Vogue (2019)4. 

 

Na entrevista concedida à revista a atriz diz: Ir à academia cinco dias por 

semana pode parecer um exagero para muita gente. Para mim é terapêutico, quase 

espiritual. Encaro o spinning, a musculação e a corrida como um momento só meu, 

em que não penso em nada – ou penso em tudo, mas com calma. Não é (só) sobre o 

bumbum durinho ou braços firmes: é sobre oxigenar o cérebro, movimentar o corpo e 

aquecer a alma. É o que chamam de wellness, processo que inclui conscientização e 

atitudes que equilibram corpo, mente e espírito5. O que a atriz apresenta em seu 

discurso como uma nova prática de prazer, na verdade é uma outra maneira de 

controle, a partir das tantas nuances do biopoder e de como ele atua através do corpo 

no dispositivo da moda. Sobre isso, Paixão (2013) afirma: “No que diz respeito tanto 

                                                             
4 Disponível em: https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2019/11/juliana-paes-estrela-
vogue-de-novembro-especial-rio-de-janeiro.html.  
5 Disponível em: https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2019/11/juliana-paes-estrela-
vogue-de-novembro-especial-rio-de-janeiro.html.  

https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2019/11/juliana-paes-estrela-vogue-de-novembro-especial-rio-de-janeiro.html
https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2019/11/juliana-paes-estrela-vogue-de-novembro-especial-rio-de-janeiro.html
https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2019/11/juliana-paes-estrela-vogue-de-novembro-especial-rio-de-janeiro.html
https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2019/11/juliana-paes-estrela-vogue-de-novembro-especial-rio-de-janeiro.html
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às técnicas disciplinares quanto às do biopoder, o corpo é o target, o alvo, o ponto em 

que se mira, seja o corpo individual ou o corpo social ou populacional” (PAIXÃO, 2013, 

p. 63).  

Esse corpo ou individual ou populacional é controlado pelo biopoder através de 

discursos como o de um “corpo em forma”, nas passarelas esses corpos são 

cultivados ao longo do tempo, a partir dos discursos da saúde, por exemplo, quanto 

ao corpo magro. Sabemos que por trás de tudo isso, também há o discurso anti-saúde 

como os casos de anorexia, mas nesse primeiro ponto de nossa discussão 

abordaremos o que podemos ainda concluir enquanto dispositivo da moda. Sobre a 

constituição do dispositivo da moda, Paixão (2013) assevera:  

 

O discurso da moda, atravessado e constituído por meio de elementos 
de formações discursivas diversas, no limite, contribui decisivamente 
na constituição desse modelo de indivíduo. Trata-se de um ser 
destituído, em tese, da proteção advinda das instituições sociais das 
quais o liberalismo o desvinculou. [...] Trata-se, o que já não é 
novidade, de uma atitude narcísica, que num movimento quase 
metalinguístico faz o ser se voltar sobre si mesmo, incontáveis vezes, 
na constituição de si, ou melhor, na constituição de um tipo específico 
de si [..] (PAIXÃO, 2013, p. 68). 

 

A ideia de um corpo que não se preocupa apenas com a construção estética, 

mas acima de tudo com o equilíbrio voltado para a alma, apresentada pela atriz Juliana 

Paes, pode ser contextualizada como um voltar para si na constituição de si. Uma 

busca pelo eterno bem-estar e consequente jovialidade. O que é apresentado na 

seguinte dimensão por Lipovetsky (2009):  

 

Novo foco da imitação social, a exaltação do look jovem é inseparável 

da era moderna dramático-individualista, cuja lógica ela leva até seu 
termo narcísico: cada um é, com efeito, convidado a trabalhar sua 
imagem pessoal, a adaptar-se, manter-se e reciclar-se. O culto da 
juventude e o culto do corpo caminham juntos, exigem o mesmo olhar 
constante sobre si mesmo, a mesma autovigilância narcísica, a 
mesma coação de informação e de adaptação às novidades [...] 
(LIPOVETSKY, 2009, P. 142).  

 

O biopoder atua sobre o corpo, ou os corpos individuais ou socias promovendo 

uma busca pela eterna juventude. Não é bacana parecer que envelheceu, você pode 

permanecer jovem, basta “cuidar-se” e esse discurso atua fortemente junto ao 

capitalismo. Sobre essa discussão trataremos um pouco mais adiante.  
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Como nos lembra Paixão e Sousa (2014):  

 

Mas se a moda se caracteriza como um poder ancorado em saberes 
em cuja trama se dá a subjetivação de indivíduos, é importante 
questionar que poder é esse, como ele se constitui, do que ele é 
capaz. Indo mais além, é necessário, em consonância com Michel 
Foucault, olhar para as resistências e indagar acerca de sua existência 
e de suas características intrínsecas, uma vez que só há poder porque 
há resistência (PAIXÃO E SOUSA, 2014, p. 2). 

 

Sobre essa resistência no dispositivo da moda trataremos em nosso capítulo 4 

a partir do corpo Plus Size.  

Para entender o corpo na moda, se faz necessário um aprofundamento sobre 

a subjetividade desse processo, sobre isso trataremos com minúcia na subseção 

sequente a partir de uma série histórica sobre corpo e moda.  

 

3.1 Corpo e Moda: uma relação histórica  

 

Nesta subseção traremos uma série histórica sobre corpo e a sua relação direta 

com a moda, especialmente ligada à vestimenta, na tentativa de descrever o 

fenômeno de andamento conjunto de ambos ao longo da história humana.  

Segundo Svendsen (2010, p. 9), “no século XV, a moda já era considerada tão 

importante na França que pediram a Carlos VII que criasse um ministério só para ela”. 

A moda no século XV era de suma importância em virtude da costura ainda não dispor 

de tantas tecnologias, sobre essa construção faremos contextualizações ao longo 

desta produção.  

Mas pensemos na moda enquanto estética a partir do conceito de Lipovetsky 

(2009). “Num primeiro momento ela desperta realmente o sentimento de beleza por 

algo ou alguém, ou pelo menos pode ser entendida assim, porém no âmbito filosófico, 

sociológico, artístico, no universo do design da moda, a estética desperta sensações 

mais profundas” (LIPOVETSKY, 2009, p.194).  

Limitar a moda ao conceito vulgar da futilidade que tem apenas o consumo 

como protagonismo é desprezar todo seu aparato histórico, toda sua configuração e 

construção ao longo do tempo, por também caminhar junto a história e aos diversos 

processos subjetivos sociais. Entendamos aqui a moda como ciência e como tal se 

constrói envolta às descobertas, construções, desconstruções e reconstruções.  
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Cosgrave (2012) apresenta a história da moda e da indumentária a partir do 

Egito antigo até a moda no século XX. E sobre o surgimento da moda, expressa:  

 

Embora a moda tenha de forma intensa e constante desde então, a 
conclusão a que cheguei em minhas pesquisas é que moda, entendida 
como meio de expressão individual, existe desde que os seres 
humanos começaram a se vestir. O ajuste da roupa ao corpo – seja 
uma pele de animal ou um tecido primitivo, feito de fibras naturais – se 
baseava na reflexão, assim como montagem de uma guarda-roupa de 
hoje requer. O modo como uma pessoa escolhe usar suas roupas 
caracteriza-a como individuo ou como parte de um determinado grupo. 
(COSGRAVE, 2012, p. 7). 

 

Desde o homem primitivo até o homem pós-moderno (no qual podemos nos 

encaixar em pleno século XXI), a moda revela características individuais e de grupos, 

mostra muito mais que a roupa para agasalhar, ou para refrescar, reflete a identidade 

do sujeito e toda a sua construção social. Sobre a construção de nós e do mundo em 

torno da moda, Svendsen (2010) contribui:  

 

A moda afeta a atitude da maioria das pessoas em relação a si 
mesmas e aos outros. Muitas delas negariam isso, mas essa negativa 
é normalmente desmentida por seus próprios hábitos de consumo. 
Como tal, a moda é um fenômeno que deveria ser central em nossas 
tentativas de compreender a nós mesmos em nossa situação histórica. 
Sua emergência como um fenômeno histórico tem uma característica 
essencial em comum com o modernismo: o rompimento com a 
tradição e um incessante esforço para alcançar “o novo” (SVENDSEN, 
2010, p. 10).  

 

Para Lipovetsky (2009), o contexto estético atua sobre nós por diversas formas 

de percepção, deixando de lado teorias como a própria arte e nos levando a situações 

práticas a partir da própria vida, tal percepção é entendida como zona de conforto para 

uma dada sociedade.  

Pensando em moda na vertente da indumentária, começamos aqui trazendo a 

moda na civilização egípcia. Tal civilização é fonte de inspiração na arquitetura, 

cinema, dentre outras artes. Sobre os estilos de vestimenta no Egito Antigo, Cosgrave 

(2012, p. 15) descreve:  

 

Os estilos de vestimentas sofreram poucas alterações ao longo da 
história do Egito antigo e quando novos trajes ou estilos foram 
introduzidos, passaram a ser usados junto aos antigos. Inicialmente, a 
maioria das roupas tinha forma simples e eram basicamente 
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triangulares. Devido ao calor extremo, as vestes sempre se 
caracterizavam por três qualidades: eram amplas, claras e 
confortáveis. A nudez completa, entretanto, não era permitida, pois era 
considerada vulgar e imoral que qualquer um, exceto crianças, 
escravos e homens do povo, ficasse desnudo (COSGRAVE, 2012, P. 
15).  

 

No Egito Antigo temos uma clara percepção da vestimenta para a classe 

privilegiada daquele modelo social, uma vez que para a infância e para os homens do 

povo, a nudez era permitida, em contrapartida, aos demais era vista enquanto imoral.  

 

Figura 3: Ísis - A deusa da ressurreição. 

 
 

Fonte: Site hipercultura (2020)6. 

 

Na figura acima que retrata a deusa Isis, percebemos que a roupa é ajustada 

ao corpo, assim como o tecido aparenta um tingimento especial e os ombros, assim 

como a cabeça, com adornos. Segundo Cosgrave (2012), “a indumentária refletia a 

natureza hierárquica da sociedade egípcia e suas diferentes condições sociais. No 

entanto, o que diferenciava a posição social do indivíduo não era o tipo de traje, mas 

o tecido utilizado em sua confecção” (COSGRAVE, 2012, p. 15).  

Mas o mundo teria sido sempre regido pela moda ou o contrário? O que a moda 

pode revelar acerca de um dado povo? Questões como essas são discutidas por 

Svendsen (2010).  

 

Como é viver num mundo regido pela moda? Passamos a ser 

cronicamente estimulados por um fluxo constante de “novos” 
fenômenos e produtos, mas ficamos também entediados mais 
rapidamente numa medida correspondente. No romance Model 
Behaviour, de Jay Mclnerney, é dito que estamos “na esfera da moda, 

                                                             
6 Disponível em: https://www.hipercultura.com/principais-deuses-egipcios/.  

https://www.hipercultura.com/principais-deuses-egipcios/
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em que um entusiasmo ofegante canta em harmonia com um tédio 
venenoso”. Somos libertados de uma série de vínculos tradicionais, 
mas nos tornamos escravos de novas instituições. Tentamos cada vez 
com mais afinco expressar nossa própria individualidade, mas 
paradoxalmente o fazemos de tal maneira que muitas vezes 
conseguimos expressar apenas uma impessoalidade abstrata 

(SVENDSEN, 2010, p. 21). 
 

Liberdade para alguns, escravidão para outros, assim podemos investigar tal 

perspectiva a partir do Esplendor Minoico Creta, ou idade do bronze, considerada a 

primeira civilização europeia 3000 a. C. Dessa época, não temos registros além de 

estátuas. Segundo Cosgrave (2012), o clima temperado e úmido do Creta, fez com 

que todas as vestimentas fossem diluídas pelo calor.  

 

Figura 4:Estatueta terracota de Petsofa. 

 

 
 

Fonte: Site Pinterest (2020)7.  

 

A estatueta de terrocota de Petsofa reflete a imagem da sacerdotisa-cobra ou 

deusa-cobra. Exibe um típico vestuário minoico, que inclui a saia de babados segundo 

relata Cosgrave (2012).  

 

[...] Ainda que se possa afirmar que a moda começou por volta de 
1350, seria mais correto dizer que no sentido moderno – com 
mudanças rápidas e um desafio constante ao indivíduo para se manter 
em dia com seu tempo – ela só se tornou uma força real no século 
XVII. A burguesia que emergiu nessa época, disputando o poder com 

                                                             
7 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/489555421980310930/?autologin=true.  

https://br.pinterest.com/pin/489555421980310930/?autologin=true
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a aristocracia feudal, usava as roupas para indicar seu status social. 
Nas décadas de 1770 e 1780 apareceram as primeiras revistas de 
moda (SVENDSEN, 2010, p. 25). 

 

Alguns estudiosos como Svendsen (2010), apresentam uma abordagem da 

moda muito mais recente quanto ao seu início, portanto, nesta pesquisa, 

consideramos a moda enquanto ato de vestir desde o homem primitivo, assim a nossa 

contextualização se amplia.  

Para Svendsen (2010), a moda é o símbolo do desenvolvimento da 

humanidade, ele até diz que tal fenômeno foi um dos eventos mais decisivos da 

história mundial, por indicar a direção da modernidade. Mas esse grande fenômeno 

(a moda) também é apresentado pelo filósofo por outra perspectiva, enquanto o 

encerrar de um movimento que a humanidade não gostara de reconhecer, a moda é 

irracional.  

A moda é símbolo de elegância e um berço para tal, podendo ser considerada 

a Grécia Antiga como o âmbito da elegância clássica. Cosgrave (2012), relembra a 

inovação grega que em apenas 400 anos conseguiu construir a política, filosofia, 

matemática e Geometria. Sobre as bases das ciências, como a medicina foi 

estabelecida por Hipócrates e a história como reflexão a partir de Heródoto, sem falar 

da riqueza do teatro e das artes. Os gregos, ao longo da era clássica, desenvolveram 

várias técnicas relacionadas aos cuidados com a aparência. Sobre isso Cosgrave 

(2012) descreve:  

 

Os gregos arcaicos usavam pouca maquiagem, mas no século IV a.C, 
passou a ser usada por todos, exceto pelas mulheres de classes 
inferiores. As mulheres também aplicavam tintas e soluções coloridas 
à pele para acentuar os traços naturais. O pigmento branco utilizado 
como base facial pelas gregas costumava ser obtido do chumbo, 
sendo muito tóxico, e, além de causar danos à pele, também podia ser 
fatal. O ruge era o cosmético mais delicado; os tons terrosos de 
vermelho eram obtidos pela mistura de zinabre ou vegetais, como 
amoras, ou ainda de algas marinhas. As gregas costumavam aplicar 
essa mistura em círculos nas maçãs do rosto e, em geral, com lábios 
vermelhos, embora algumas mulheres usassem cor apenas nos lábios 
(COSGRAVE, 2012, p. 50).  

 

As mulheres gregas cuidavam da pele, se perfumavam, cuidavam dos cabelos. 

Os homens costumavam cuidar do físico, pois isso os aproximava de uma 
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espiritualidade elevada. Daí nasceu a questão de corpo e alma em sintonia, 

conservado em algumas técnicas que perduram até a contemporaneidade.  

 

Figura 5: Mulheres na Grécia Antiga – Valorização da Beleza. 

 

 
 

Fonte: Site blastingnews (2020)8. 

 

Sobre a constituição da moda e da vaidade na Grécia antiga, algumas reflexões 

nos levam ao pensamento de Lipovetsky (2009) quando o autor diz:  

 

A ideologia individualista e a era sublime da moda são assim 
inseparáveis; culto da expansão individual, do bem-estar, dos gozos 
materiais, desejo de liberdade, vontade de enfraquecer a autoridade e 
as coações morais, as normas “holistas” e religiosas, incompatíveis 
com a dignidade da moda, foram minadas não só pela ideologia da 
liberdade e da igualdade, mas também pela do prazer, igualmente 
características da era individualista (LIPOVETSKY, 2009, p.102).  

 

Talvez por essa valoração da liberdade, da vontade individual, a moda vai 

tentando se estabelecer, mantendo os costumes de uma cultura em certa época, sem 

desconsiderar o indivíduo, o que pode ter influenciado a relação moda e estilo, 

posteriormente, na história da moda.  

Quando falamos em moda, logo vem as nossas cabeças extravagância, luxo e 

isso não ocorre à toa. Na verdade, a relação com a extravagância dentro da moda é 

bem antiga.  Cosgrave (2012) apresenta uma cronologia da moda a partir da Roma 

Antiga, cerca de 31 a.C. Sobre a indumentária o autor explica:  

 

O que sabemos do estilo de vida dos romanos é, sobretudo, como as 
classes altas viviam. Como os romanos mais pobres não escreveram 

                                                             
8 Disponível em: https://br.blastingnews.com/curiosidades/2017/12/a-beleza-das-mulheres-gregas-
com-suas-parafernalias-na-antiga-thessaloniki-002260659.html.  

https://br.blastingnews.com/curiosidades/2017/12/a-beleza-das-mulheres-gregas-com-suas-parafernalias-na-antiga-thessaloniki-002260659.html
https://br.blastingnews.com/curiosidades/2017/12/a-beleza-das-mulheres-gregas-com-suas-parafernalias-na-antiga-thessaloniki-002260659.html
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livros, muito do que conhecemos hoje sobre a indumentária romana 
se refere ao que as classes altas vestiam. No auge do poderio romano, 
sua indumentária influenciou a dos povos da Hispânia, Bretanha e 
Germânia. No entanto, a indumentária romana era uma combinação 
do vestuário usado por seus antepassados, ou seja, influenciada pelas 
vestes usadas pelos etruscos e gregos e, em menor grau, por peças 
usadas nos estados conquistados (COSGRAVE, 2012, p. 71).  

 

A construção da indumentária na Grécia Antiga é constituída por um movimento 

de retorno e inspiração nas sociedades que antepassaram aquele povo, o que prova 

que o que vemos nas passarelas, enquanto inspirações de momentos históricos 

passados, não é algo novo, na verdade é um movimento que ultrapassou diversos 

povos. Sobre a organização do vestuário dos Romanos, Cosgrave (2012) ainda 

acrescenta:  

 

Os romanos dividiam o vestuário em duas categorias principais: as 
indumenta, peças vestidas pela cabeça e retiradas apenas na hora de 
dormir, e o amictus, um tecido enrolado ou drapeado ao redor do 
corpo. A grande variedade climática do território do império Romano 
levou a uma importante evolução da moda: o conceito do vestuário 
sazonal, peças de roupas voltadas para estações e condições 
climáticas específicas. As vestes para atividades ao ar livre incluíam 
mitenes, poncho e calça de tecido xadrez, que devem ter sido 
adotadas por influência germânica. Usadas originalmente por 
soldados, essas peças se tornaram elementos do vestuário dos 

romanos e de outros povos europeus (COSGRAVE, 2012, p. 71).  
 

Um dos fenômenos que mantém a moda e movimenta mundialmente milhões 

em todo o mundo são as coleções sazonais, a moda que se adequa a cada estação, 

que ditsa o que usar da primavera/verão ao outono/inverno.  

 

Figura 6: Indumentária de Mulheres na Antiguidade Clássica: Roma9. 

                                                             
9 As mulheres usavam a túnica longa e muitas vezes a stola sobre ela, outro tipo de túnica com mangas. 
A toga feminina era a pella, uma espécie de manto em formato retangular, a maior diferença à 
correspondente masculina. A grande variação na moda feminina era a mudança contínua de 
penteados. 
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Fonte: Blog Estilocult (2020)10.  

 

Sensatez é a palavra que cabe ao que Svensen (2010) apresenta sobre a 

irracionalidade da moda. Segundo o filósofo, a moda sempre busca a mudança pela 

mudança e nem sempre o maior propósito é “aperfeiçoar” o objeto na perspectiva de 

sua funcionalidade, embora, na Roma antiga, o clima muito contribuiu para as 

mudanças e construções em torno da indumentária da época.  

A moda em um clima de suntuosidade imperial, termo atribuído por Cosgrave 

(2012), ocorre no período Bizâncio, após a queda de Roma. 

 

Após a queda de Roma, a posição estratégica de Constantinopla entre 
a Europa e o Oriente se tornou cada vez mais importante. As 
mercadorias mais luxuosas - sobretudo, a seda - chegavam à cidade 
vindas da Ásia, no início por mar. Posteriormente, seda, perfumes e 
especiarias passaram a chegar por terra, através da Pérsia, porém 
após a descoberta do segredo da produção desse tecido chegar a 
Constantinopla. Por sua vez, exportava em grande quantidade de 
mercadorias bizantinas – obras de arte, trajes de seda, papiro, 
porcelana, taças, incenso e perfumes – para igrejas, mosteiros e 
cortes da Europa Ocidental. Móveis e trajes cerimoniais bizantinos 
ainda hoje são encontrados em igrejas russas (COSGRAVE, 2012, p. 
83).  

 

Um fenômeno da época em termos de vendas de produtos de beleza e 

indumentária eram os bazares. Ainda segundo Cosgrave (2012), nesses locais 

funcionavam pontos de encontros e confraternização entre as pessoas, os produtos 

mais comercializados eram: seda chinesa, sândalo de Indochina, pimenta de Malabar, 

almíscar de Sindhu, além de pedras preciosas e semipreciosas.  

                                                             
10 Disponível em: https://estilocultblog.wordpress.com/2016/06/12/a-moda-na-antiguidade-classica-
roma/.  

https://estilocultblog.wordpress.com/2016/06/12/a-moda-na-antiguidade-classica-roma/
https://estilocultblog.wordpress.com/2016/06/12/a-moda-na-antiguidade-classica-roma/
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A moda, ao longo do tempo, só justifica o seu caminho ao lado do consumismo, 

assim esse dispositivo é articulado com a economia. Para Miranda (2008) é “desde os 

primórdios da história que as pessoas usam de objetos para interagir socialmente. A 

relação pessoa-objeto é uma relação simbólica e, como tal, reveladora de práticas 

sociais e culturais” (MIRANDA, 2008, p. 16). Essa autora acrescenta que “a moda é 

um fenômeno que melhor demonstra esta capacidade e necessidade de mudanças 

da sociedade, que é refletida no processo de consumo” (MIRANDA, 2008, p. 17). 

Moda essencialmente envolve mudança, definida pela sucessão de tendências e 

manias em espaço curto de tempo. É o processo de obsolescência planejada.  

Na história da moda, parece que a Idade Média marcou a relação forte entre 

moda e estilo, especialmente na Europa Medieval. Segundo Consgrave (2012, p. 71): 

 

Os historiadores da moda definem o surgimento de estilos nacionais 
distintos à época medieval e, pela primeira vez, podem ser notadas as 
preferências individuais por uma série de elementos da indumentária, 
como cor, tecidos e acessórios. Os indivíduos de maior destaque 
social começaram a usar roupas que apresentavam símbolos 
padronizados, motivos ou emblemas pessoais que tinham como 
finalidade identificar uma família [...] (CONSGRAVE, 2012, p. 71).  

 

Na figura 07, imagem abaixo, temos a ilustração da indumentária na idade 

média, um fator interessante é a apresentação de todas as indumentárias em corpos 

magros.  

 

Figura 7: Indumentária na Idade Média11. 

 

                                                             
11 Na Idade Média, a habilidade dos artesãos fez com que as roupas passassem a ser mais refinadas, 
costuradas de forma esmerada, com aplicação de joias e pedrarias. Disponível em: 
https://www.cpt.com.br/cursos-confeccaoderoupas/artigos/a-historia-do-vestuario-os-costumes-de-
cada-epoca.  

https://www.cpt.com.br/cursos-confeccaoderoupas/artigos/a-historia-do-vestuario-os-costumes-de-cada-epoca
https://www.cpt.com.br/cursos-confeccaoderoupas/artigos/a-historia-do-vestuario-os-costumes-de-cada-epoca
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Fonte: Site cursos CPT (2020).  

 

Uma coisa é muito clara na construção deste nosso aparato é o fato de, 

historicamente, a indumentária ter evoluído com o avanço da humanidade, 

considerando as questões sociais, políticas, religiosas e morais de todos os momentos 

vividos pelo sujeito. Dessa forma, estudar a história do vestuário implica em um estudo 

de todos os aspectos da vida nas diferentes épocas e, consequentemente, a relação 

das distintas civilizações com seus corpos. 

Sobre a idade média é importante entender a respeito da construção de vida 

dos sujeitos desta civilização e, a partir de Cosgrave (2012), podemos saber que:  

 

Durante a idade média, a vida era muito árdua para a maioria das 
pessoas, as condições de vida, inclusive da nobreza, eram 
deploráveis. Nas casas, com frequência, o aquecimento era 
insuficiente. No século XI, as casas maiores contavam com imensas 
fogueiras, enquanto as cabanas dos camponeses e, inclusive, os 
solares tinham lareiras centrais abertas. Elas não aqueciam a casa de 
modo eficiente e, como não havia chaminé, a fumaça encontrava seu 
caminho através das fendas nas paredes e no telhado (COSGRAVE, 
2012, p. 97).  

 

Em contrapartida, a Europa moderna começava a se desenvolver. Com a 

organização de monarquias na França, Inglaterra e Espanha, surgiram as cidades e 

viagens, graças ao transporte que ficou mais rápido e seguro. A moda cresce junto à 

sociedade e na Idade Média, a partir dos emblemas e cores, a moda passa a 

representar famílias. Estilos eram desenvolvidos para cada família, o que 

representava as linhagens familiares na sociedade pela indumentária. Talvez venha 

desse movimento a inspiração para as chamadas “famílias” das passarelas, roupas 

que conversam entre si, no momento do espetáculo.  
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Após a idade média, se faz necessário descrever uma era significativa na 

história da moda e da humanidade, o Renascimento, era de novos ideais.  

 

Figura 8: A indumentária no Renascimento12. 

 

 
 

Fonte: Site Tumblr (2020). 

 

Cosgrave (2012, p.117) contextualiza o Renascimento no seguinte cenário:  

 

O Renascimento foi difundido pela Europa oriental, mas os principais 
centros encontravam-se nos estados ricos da Itália central e 
setentrional, em particular, Florença, Roma e Veneza, em Flandres, 
que se tornou um importante centro para o comércio e as artes. 
Antuérpia, Bruxelas e Gent eram as cidades portuárias mais 
movimentadas e prósperos centros têxteis. Usando lã importada da 
Inglaterra como matéria-prima, os tecelões flamengos criavam os 
tecidos mais luxuosos do continente. O Renascimento flamengo não 
se referia a formas arquitetônicas, mas a realizações intelectuais, 
como a filosofia e a pintura (COSGRAVE, 2012, p.117).  

 

Sem dúvidas, de tudo que trouxemos até aqui enquanto história da moda, é no 

Renascimento que o luxo se faz presente de uma maneira vital. A moda cada dia mais 

simboliza o luxo, o poder. O que nos faz lembrar a questão de que a moda pode ser 

reveladora da classe social do sujeito, tema refletido por Braga (2006). 

 

A moda, entretanto, ao mesmo tempo que é reveladora, também pode 
ser um verdadeiro simulacro, podendo dizer a verdade, ou enganar os 
olhos menos treinados. A moda é muito dissimulada; chega ao ser 

                                                             
12 Peter Paul Rubens e Isabella Brant 1609 - Alexander McQueen Inverno 2014 - Pintura mulher da 
época. Disponível em: 
https://historiadamodaindumentaria-blog.tumblr.com/post/69660951170/renascimento.  

https://historiadamodaindumentaria-blog.tumblr.com/post/69660951170/renascimento
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mágica ao denunciar uma condição social, seja escondendo o que não 
se quer mostrar ou mostrando o que se quer esconder: é o caso de 
um afortunado disfarçando a sua condição financeira, bem como um 
menos favorecido aparentando o que de fato não é (BRAGA, 2006, p. 
17). 

 

Foi no renascimento que a burguesia também passou a se preocupar com a 

moda, o que antes era uma diversão para os ricos, conforme Cosgrave (2012) 

descreve:  

 

À medida que as pessoas ficavam mais conscientes, a indumentária 
e, em particular, os trajes elegantes adquiriram uma importância cada 
vez maior durante o Renascimento. A moda, antes um mero 
passatempo dos ricos, também se tornou uma preocupação da 
próspera classe burguesa. Durante a Idade Média, as roupas se 
diferenciavam de um país para outro, mas o Renascimento teve um 
efeito unificador sobre a moda. À medida que as comunicações e os 
transportes se tornavam mais rápidos e sofisticados, a difusão de 
artigos de luxo se tornou regular e as pessoas começaram a desejar 
as mesmas mercadorias. [...] (COSGRAVE, 2012, p. 123).  

 

Ao falarmos do período do barroco na moda, falamos de um momento na 

história da moda em que o predomínio foi puramente francês e isso não era uma 

particularidade dessa arte. Podemos registrar esse período como um momento de 

império francês. 

Sobre o movimento Barroco Cosgrave (2012) contextualiza:  

 

Hoje, o termo barroco é usado para descrever a arte e a cultura que 
prosperou por toda a Europa entre 1600 e 1750. Esse movimento 
artístico incluiu três estilos principais. O barroco extravagante ou lírico 
descreve o gosto da Itália e de Flandres e coincide com a invenção da 
ópera, que ocorreu no início do século, e o estilo exagerado das igrejas 
construídas em Roma. O barroco realista desenvolveu-se a partir da 
pintura dos grandes artistas europeus da época: Caravaggio, na Itália, 
Valázquez, na Espanha, e Rembrandt, na Holanda. O barroco clássico 
surgiu a partir das formas arredondadas da arte e da arquitetura 
preferidas pela corte de Luís XV, como exemplificado pelo espírito frio 
e severo do projeto de Perrault para a fachada do Louvre ou a 
totalidade do palácio de Luís XIV em Versalhes (COSGRAVE, 2012, 
p. 145).  

 

No barroco a moda não é apenas uma técnica para suprir a necessidade de 

vestimenta do sujeito, passa a cada dia mais expressar a luxuria, o exagero e a 

extravagância, o que faz lembrar o pensamento de Svendsen (2010), quando este diz 

que: “A moda, basicamente, nunca, parece sujeita a essa ilusão: pelo contrário, 
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sempre deu lugar à previsão de que todas as coisas novas logo serão superadas por 

algo ainda mais novo” (SVENDSEN, 2010, p. 30). O barroco simboliza essa superação 

quanto ao Renascimento.  

 

Figura 9: Mântua – vestido usado pela Rainha Elizabeth em sua coroação13. 

 

 
 

Fonte: Blog Historiandamoda (2012).  

 

Além da mantua, uma vestimenta sofisticada e que expressava luxúria, outras 

peças também revelavam e destacavam muito bem a silhueta feminina, favorecendo 

o corpo esbelto e elegante, como o rufo.  

 

Figura 10: Rufo – Indumentária presente no Barroco14. 

 

                                                             
13 Ao final do século XVII, as mulheres vestiam a mantua: uma sobreveste simples em forma de “T”, 
que ia dos ombros ao chão, com a saia presa nas laterais dando o aspecto de uma cauda longa, de 
cor própria ou contrastante. Para completar o look, corpetes em silhueta V e decotes mais fechados, 
que cobriam os ombros, e o rufo, cobrindo o colo. Disponível em:  
https://historiandomoda.wordpress.com/2012/11/23/periodo-barroco/.  
   
14 O rufo era uma espécie de colarinho plissado, utilizado como uma roda em torno do pescoço. Dava 
um aspecto de cabeça erguida e um ar de arrogância, o que o tornou popular entre a nobreza europeia. 
Fazia parte tanto do vestuário masculino quanto feminino. Era usado ainda no século XVI, porém sua 
forma evoluiu durante os períodos, passando de estreito e fechado ao redor do pescoço, a amplo e 
aberto, como em forma de “U”. Ao final do período Barroco, evoluiu para uma renda plissada ao redor 
do decote, no caso do vestuário feminino. 

https://historiandomoda.wordpress.com/2012/11/23/periodo-barroco/
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Fonte: Blog Historiandamoda (2012)15. 

 

Sobre a indumentária no período Barroco, Cosgrave (2012) descreve:  

 

A emergência da nova classe média acelerou a moda. Mais ricas que 
nunca, as pessoas começaram a experimentar com os trajes e seus 
estilos a superação das barreiras sociais. Como a burguesia adotava 
os mesmos estilos das classes altas, estes se viam obrigados a buscar 
novos estilos para se distinguir da massa. Mila Contini observa que 
em apenas dois anos (entre 1672 e 1674), a ornamentação das 
mangas mudou, ao menos, sete vezes. Primeiramente, as mangas 
eram abotoadas até o pulso; em seguida, foram dobradas para cima e 
tinham rufos coloridos; mais tarde, seguiu-se uma manga aberta que 
revelava todo o braço. Outra variação caracterizava-se por uma 
manga cheia de rendas e fitas e outro tipo que tinha dois círculos de 
renda no antebraço e no punho (COSGRAVE, 2012, p. 148). 

 

A moda não se separa do espírito do movimento barroco o que se refletia na 

indumentária, estando em harmonia com a arquitetura e escultura da época. Ainda 

segundo Cosgrave (2012), para os homens e mulheres, os trajes tinham movimentos, 

eram fluídos, com a silhueta básica, atribuindo um quesito mais natural, sóbrio e 

elegante.  

O século XVIII se manifesta em um “estilo rococó”, segundo Cosgrave (2012). 

Se faz importante destacar que esse período marca um grande feito da humanidade, 

as mulheres conseguem obter uma autonomia significativa.  

 

No século XVIII, as mulheres conseguiram obter grande autonomia. 
Rose Bertin foi um dos exemplos mais famosos da nova geração de 

                                                             
15 Disponível em: https://historiandomoda.wordpress.com/2012/11/23/periodo-barroco/.  

https://historiandomoda.wordpress.com/2012/11/23/periodo-barroco/
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mulheres, cada vez mais livres, no século XVIII. Ela era marchande de 
modes ou modista de Maria Antonieta e se relacionava com a realeza, 

embora fosse filha de um policial provincial. Nos séculos XVI e XVII, 
apenas as viúvas e filhas de alguns homens ricos e poderosos podiam 
viver suas próprias vidas. Durante o século XVIII, porém, à medida que 
as mulheres se tornavam cada vez mais independentes dos homens, 
mesmo as mulheres em posição inferior na escala social puderam 
entrar em tais áreas e administrar seus próprios negócios, abrir salões 
e escrever livros (COSGRAVE, 2012, p. 166). 

 

Como é perceptível, a partir do resgate histórico apresentado por Cosgrave 

(2012), o corpo feminino passa a ganhar voz, sobretudo, a partir da inserção da mulher 

no mercado de trabalho, até então ocupado majoritariamente por homens, seja do 

comércio à literatura. Um parêntese deve ser aberto nesta nossa escrita sobre o papel 

da mulher modelista e como a moda passou a inserir tal mulher junto às classes 

sociais privilegiadas, este é um fato que se repete até a contemporaneidade e está 

presente na figura do Design de Moda. Sobre a mulher ainda precisamos destacar um 

momento de suma importância para sua crescente autonomia, que foi a Revolução 

Francesa, a qual deu força ao movimento feminino. 

 

Figura 11: Retrato de Antoine Lourent de Lavoisier (químico francês e sua mulher)16. 

 

 
 

Fonte: Portal de notícias R7 (2019). 
 

Um fato que se fez curioso em nossa pesquisa sobre a história da moda, ao 

destacarmos a autonomia significativa conquistada pela mulher neste período, foi o 

retrato do químico Antoine Laurent de Lavoisier admirando sua esposa, o que reflete 

                                                             
16 Retrato de Antoine Laurent Lavoisier (Paris, 1743-1794), químico francês, com sua esposa, em 1788, 
obra de Jacques-Louis David (1748-1825). Disponível em: https://noticias.r7.com/tecnologia-e-
ciencia/antoine-lavoisier-o-quimico-revolucionario-que-foi-decapitado-gracas-a-disputa-cientifica-
28122019. 
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um símbolo de autonomia feminina. No retrato, analisamos também a indumentária 

da época e sobre tal, Cosgrave (2012) destaca:  

 

Até cerca de 1675, os trajes para homens e mulheres abastardos eram 
feitos de alfaiates e criados, mas a partir dessa data, passaram a ser 
elaborados por couturières. As costureiras e chapeleiras 
apresentavam suas criações para as damas da sociedade. Na 
Inglaterra, os profissionais de alfaiataria feminina eram conhecidos 
como mantua makers, por causa da mantua, o traje amplo para o dia 
a dia. Em geral, as mulheres dominavam essas profissões, que 
atendiam em seus ateliês ou na casa dos clientes. Algumas 
costureiras passavam o dia e, em alguns casos, até uma semana na 
casa das clientes, confeccionando ou adaptando o vestuário de uma 
família inteira. Frequentemente os clientes compravam os próprios 
itens de costura em lojas especializadas (COSGRAVE, 2012, p. 170).  

 

Todo esse processo fazia da indumentária algo de custo mais elevado, uma 

vez que as fábricas ainda não existiam e todas as criações e produções das peças de 

roupas eram realizadas pelas costureiras.  

Ao chegarmos ao século XIX, o século da sobriedade dos dândis, nos 

deparamos com o espírito de modernidade que pairava sobre a atmosfera da época 

em virtude da derrubada das tradições, influenciada pela Revolução Francesa. 

Segundo Svendsen (2010), é nesse período que há uma aceleração do ciclo da moda, 

ou seja, a moda que demorava a se modificar passa a se desenvolver de uma maneira 

mais rápida. Contextualizaremos o início desse período da moda, a partir de Cosgrave 

(2012), ao destacar o fenômeno da indústria da moda que surge nesse período.  

 

O desenvolvimento da tecnologia conduziu a indústria da moda a 
novos domínios da produção de massa e sofisticação. Em 1846, a 
máquina de costura foi inventada e patenteada por Isaac Singer. A 
máquina Singer foi a primeira a ser amplamente comercializada. 
Embora a máquina de costura fosse chamada de “democratizadora da 
moda”, pouco fez pela liberação das mulheres. As novas máquinas 
podiam ser adquiridas à prestação, mas a baixa remuneração que as 
mulheres recebiam pelo trabalho de costura as convertiam em 
verdadeiras escravas de suas máquinas (COSGRAVE, 2012, p. 189).  

 

A mulher que em outras gerações ganhara espaço através da costura feita à 

mão, neste período passa a sonhar com as máquinas de costuras, porém, o 

capitalismo não contribui com tal desenvolvimento, o que se dá desde a mão de obra 

desvalorizada até o superfaturamento envolto à comercialização das máquinas. 

Segundo Cosgrave (2012), a evolução tecnológica só cresceu no século XIX.  Um 
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outro fator importante foram os moldes e cursos ofertados através dos correios. Pouco 

depois, em 1865, surge a máquina que costurava botões, o que acelerou a produção 

de roupas. A partir desse momento surgiram as primeiras lojas de roupas, inicialmente 

em bazares e lojas de departamento em Paris. Um fato é, enquanto os homens 

ascendiam nas lojas de departamento, as mulheres eram meras vendedoras. As lojas 

de departamento não eram para as mulheres mais requintadas, essas compravam 

suas roupas em ambientes mais exclusivos, as primeiras maisons. O que não é 

diferente do cenário atual, uma vez que as mulheres de classe média e baixa são 

frequentadoras de lojas de departamento, enquanto a classe alta ainda frequenta as 

maisons e designers exclusivos.   

 

Figura 12: Duquesa de Morny – Século XIX. 

 

 
 

Fonte: Pinterest (2020)17.  

 

A imagem da Duquesa de Morny representa o estilo de vestimenta usado no 

século XIX. Observamos a figura de uma mulher branca, magra e com vestimenta 

sofisticada. Se faz de suma importância destacar neste cenário o que relaciona as 

lojas de departamento e a expansão da moda em detrimento das maisons e da moda 

para “as eleitas”, pois, por meio disso temos os perfis de consumidores de moda no 

século XIX. Sobre esse comportamento, Miranda (2008) apresenta o conceito de 

capacidade de simbolização na perspectiva do consumo.  

                                                             
17 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/662873638883293532/.  

https://br.pinterest.com/pin/662873638883293532/
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A capacidade de simbolização permite a adaptação do homem à 
realidade por meio de abstrações de objetos. O interacionismo 
simbólico focaliza o processo pelo qual indivíduos interpretam as 
ações dos outros e escolhem a forma mais adequada, conforme as 
suas estruturas de valores, de se expor para a sociedade. Esta 
perspectiva defende que pessoas existem em ambiente simbólico e o 
significado agregado para qualquer situação ou objeto é determinado 
pela interpretação desses símbolos [...] (MIRANDA, 2008). 

 

Do consumidor ou consumidora, a última em sua maioria, da loja de 

departamentos aos maisons que se instauravam na elegante e livre Paris, temos 

modelos que simbolizam realidades a partir da imagem de consumo que deseja ser 

construída pelo sujeito.  

O consumo é algo que podemos considerar atrelado à modernidade, apesar 

de, ao longo desta análise histórica da moda percebermos o quanto este sempre 

esteve presente nas diversas civilizações e sociedades. Para Svendsen (2010, p. 25), 

“a modernização consiste num movimento dual: a emancipação sempre envolve a 

introdução de uma forma de coerção, pois a abertura de uma forma de autorrealização 

sempre fecha outra” (SVENDSEN, 2010, p. 25). Ainda acrescenta que “a modernidade 

nos libertou da tradição, mas nos tornou escravos de um novo imperativo, 

precisamente formulado por Arthur Rimbaud perto do final de Une saison en enfer: 

‘Temos de ser completamente modernos’” (SVENDSEN, 2010, p. 26).  

O século XX é considerado o século da diversidade, de uma modernidade tida 

pós-moderna, o que nos leva ao que diz Svendsen (2010) ao afirmar que a ideia de 

novo é algo relativamente novo, uma vez que na Idade Média não se tinha 

disseminado tal cultura. É claro, segundo o autor, que as pessoas souberam sobre 

algo que é considerado novo, colocando à tona a questão da expressão latina 

modernus que remonta ao século VI na distinção entre o que era pagã e uma nova 

era cristã. O novo e tal noção só se torna evidente no iluminismo, durante o século 

XVIII, ou seja, a sociedade sempre buscou uma modernidade após a outra e a moda 

reflete tudo isso de maneira efetiva. O novo de hoje será o ultrapassado de amanhã, 

o que foi refletido também na sociedade ao longo da história.  

Sobre a moda no início do século XX, Cosgrave (2012) contextualiza:  

 

No século XX o mundo tornou-se cada vez mais urbanizado. Também 
foi um século de tragédias, conflitos e desastres. Desde o início da 
Primeira Guerra Mundial, em 1914, quase todas as décadas tiveram 
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conflitos importantes, crises ou todo o tipo de guerras entre indivíduos 
da mesma nação (Espanha, Iugoslávia e Kosovo), entre vizinhos (as 
duas grandes guerras mundiais) e entre nações estrangeiras (Coreia, 
Vietnã e a guerra do Golfo). Paradoxalmente, apesar do 
impressionante número de vítimas, da tragédia humana e da 
devastação, a sociedade e as condições sociais melhoraram em um 
ritmo sem precedentes. Dois fatores foram os grandes responsáveis 
por isso: a inovação tecnológica e o progresso do pensamento 
(COSGRAVE, 2012, p. 215).  

 

Podemos considerar que a tecnologia é o fator responsável pelo 

desenvolvimento da moda e o crescimento deste setor na economia do século XX, 

mesmo em um cenário devastado, gerando assim outras possibilidades. Podemos 

destacar algumas, como: a liberdade e luta de igualdade entre racial e entre os sexos. 

A consagração da profissão estilista ocorre de maneira notória neste período, se faz 

importante destacar o surgimento de um ícone da moda no século XX, a estilista 

Gabrielle Coco Chanel.  

 

Figura 13: Estilista Gabrielle Coco Chanel18. 

 

 
 

Fonte: Site Westwing (2020).  

 

Sobre a moderna casa de moda da Coco Chanel, Cosgrave (2012) afirma:  

 

Chanel foi uma personalidade complexa. Seu triunfo, segundo Amy de 
Ia Haye, era sua sagacidade. Ela usava diferentes fontes de 
inspirações e as transformava em suas criações. Seu carisma abriu 

                                                             
18 Gabrielle Bonheur Chanel nasceu em uma família humilde, no dia 19 de agosto de 1883. Após a 
morte prematura de sua mãe, ela e suas irmãs foram enviadas pelo seu pai para o convento de 
Aubazine, onde ela aprendeu a arte da costura, que mais tarde a transformaria nesta lenda, 
mundialmente reconhecida. Disponível em: https://www.westwing.com.br/revista/lifestyle/historia-e-o-
estilo-de-coco-chanel/.  

https://www.westwing.com.br/revista/lifestyle/historia-e-o-estilo-de-coco-chanel/
https://www.westwing.com.br/revista/lifestyle/historia-e-o-estilo-de-coco-chanel/
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portas e seu estilo pessoal se tornou conhecido em todo o mundo. Ela 
foi a primeira estilista a usar com habilidades o Jérsel de lã, que 
adquirira em um estoque da empresa de Jean Rodier, em 1916, e foi 
a primeira a desenhar novas formas de roupas elegantes, casuais, 
confortáveis e maleáveis, em um tecido que, originalmente, era usado 
para a confecção de roupas esportivas masculinas [...] (COSGRAVE, 
2012, p. 222-225).  

 

O estilo construído por Gabrielle Coco Chanel inspirou e inspira estilistas do 

mundo inteiro até a contemporaneidade. A inspiração da estilista, a partir de vestes 

masculinas, é uma marca forte no século XX. Um reflexo da mulher que passa a 

ingressar significativamente e progressivamente no mercado de trabalho, que busca 

roupas confortáveis e menos sensuais na tentativa de evitar questões de assédio 

moral e sexual. Sobre a emancipação da mulher no século XX, Braga (2006) explica:  

 

Os anos de 1920 só confirmaram e difundiram a emancipação da 
mulher. A alegria de viver era a ordem do dia. As mudanças visuais 
iniciadas na década anterior já estavam estabelecidas e evoluídas. As 
bainhas das saias e dos vestidos chegavam à altura dos joelhos 
(própria para danças como o Charleston e o foxtrote). A cintura 

deslocava-se para o quadril (afirmação da emancipação, escondendo 
as linhas e curvas do corpo feminino juntamente com cintas apertando 
os quadris e achatadores para seios) e o cabelo foi cortado “a maneira 
dos meninos” (à la garçonne) [...] (BRAGA, 2006, p. 43).  

 

Figura 14: Personagens Las Chicas Del Cable. 

 

 
 

Fonte: Site Outras histórias (2019)19.  

 

Na figura 14 visualizamos as personagens principais da série “Las Chicas Del 

Cable”, disponibilizada pela Netflix. A série “apresenta a rotina das telefonistas no ano 

de 1928 na Espanha, uma época em que as mulheres começaram a conquistar o seu 

                                                             
19 Disponível em: https://outrashistorias.com.br/series/elenco-de-las-chicas-del-cable-as-telefonistas/.  

https://outrashistorias.com.br/series/elenco-de-las-chicas-del-cable-as-telefonistas/
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espaço no mundo do trabalho, porém, com a primeira e a segunda guerra mundial 

elas tiveram que recomeçar os seus esforços”. A foto descreve o corpo com roupas 

largas para uma mulher que buscava seu lugar no mercado de trabalho e para isso 

precisava esconder suas curvas, adaptar-se ao mundo masculino. Vale ressaltar que 

o cargo de telefonistas, que refletia um avanço tecnológico por meio da telefonia, era 

destinado às “moças”. 

Sobre o século XXI é importante destacar que a moda se torna cada dia mais 

democrática, brinca com o retorno de “tendências”, tendo como companheiros o 

marketing e o consumo. Sobre Moda como processo democrático, Miranda (2008) 

afirma:  

 

Nesta forma democrática de ver a moda, as pessoas usam a sua 
realidade cotidiana e as referências de vida, como amigos e família, 
para compor a sua forma de vestir e, consequentemente, escolher 
seus produtos/marcas no momento da compra. A moda, como 
entidade que define o que é e o que não é interessante para ser usado 
em determinada relação tempo e espaço, é lembrada, mas é encarada 
como referência de informação, que pode ser seguida ou não, sendo 
cada um responsável pela “sua própria moda”, mas sempre refletindo 
o comportamento social, se não é reflexo da pirâmide, vai seus pares 
(MIRANDA, 2008, p. 98-99).  

 

No nosso capítulo de análise trataremos da moda enquanto movimento 

democrático através do corpo plus size, onde defendemos que tal processo 

democrático envolve resistência e poder. Nessa dimensão, Braga (2006) apresenta a 

moda no século XXI enquanto um modelo de espetacularização. Vale lembrar que o 

cenário do século XXI cada dia mais vem publicizando a moda, tendo o consumo como 

movimento crucial, permitindo outros processos de subjetivação. 

 

A moda popularizou-se e o grande palco do espetáculo tornou-se a 
própria rua. A característica de elitização da moda, ou melhor, do 
estilo, que sempre estratificou a sociedade, agora igualou os gêneros 
e as classes e, dessa forma, como a moda, ou melhor, o estilo, sempre 
encontrou maneiras de se reinventar, nesse momento privilegiou os 
aspectos de luxo na tentativa de evitar a cópia por classes sociais 
menos favorecidas materialmente (BRAGA, 2006, p. 71).  

 

Sobre o processo de moda popularizada que já se desenvolve nas diferentes 

esferas sociais e de gênero, vale destacar a moda “sem gênero”, roupas produzidas 

para corpos femininos ou masculinos, uma reinvenção da moda no século XXI.  
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Figura 15: Desfile com o tema Moda Sem Gênero. 

 

 
 

Fonte: Revista Versar (2018)20.  
 

A moda sem gênero levanta uma discussão em torno da eliminação do 

preconceito de gênero, assim como configura uma maneira criativa de vestir-se, 

fazendo parte do grande espetáculo que é a moda no século XXI.  

Sobre a moda ao longo do tempo emerge a reflexão acerca de que esta sempre 

esteve ao lado dos diversos fenômenos sociais, assim como revela a construção do 

corpo e a relação do sujeito com ele, de diversas maneiras, a partir das vontades de 

verdade de cada época.  

Na subseção seguinte abordaremos de forma mais detalhada a moda nos 

séculos XX e XXI levando em conta a construção do corpo utópico.  

 

3.2 A fotografia e os registros do Corpo na história: uma viagem pelos séculos 

XX e XXI 

 

Nesta seção, olhamos para a fotografia na tentativa de discutir a construção do 

corpo utópico como corpo valorizado no mundo da moda. Nos detemos nos séculos 

XX e XXI, pois estes podem fornecer elementos dessa valorização e suas influências 

sobre o corpo plus size, objeto de nossa pesquisa, seja no que este corpo conserva 

ou no que ele desloca. 

                                                             
20 Disponível em: https://www.revistaversar.com.br/moda-sem-genero-prega-uma-forma-de-se-vestir-
sem-preconceitos/.  

https://www.revistaversar.com.br/moda-sem-genero-prega-uma-forma-de-se-vestir-sem-preconceitos/
https://www.revistaversar.com.br/moda-sem-genero-prega-uma-forma-de-se-vestir-sem-preconceitos/
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O nosso acervo fotográfico abordará: o corpo das melindrosas; o corpo da 

mulher nos anos 30, presente na mídia; o modelo vintage e o corpo magro em 1968; 

a modelo Luiza Brunet e as campanhas publicitárias nos anos de 1980; e, por último, 

a Cantora Preta Gil (corpus de análise desta pesquisa) na campanha da loja de 

departamento brasileira C&A.  

Primeiro vale lembrar que a moda se constrói como um fenômeno que se 

transforma cotidianamente (o que já foi tratado no início deste capítulo, quanto a sua 

configuração enquanto um dispositivo). Tal transformação se dá pelo capitalismo que, 

por meio da moda, provoca um mercado volátil e capaz de movimentar vários setores 

econômicos. Assim, a moda se espetaculariza e automaticamente os sujeitos que 

fazem parte do seu cenário também.  

Para Santaella (2004), “a moda nasceu sub-repticiamente quando a Idade 

Média tardia cedeu espaço para a entrada do ocidente na era moderna, que trouxe 

consigo a ciência e filosofia modernas e a codificação das artes em sistemas 

autônomos” (SANTAELLA, 2004, p. 116).  

Falar de corpo no século XXI é falar também do que é tido como belo. O sujeito 

considerado pós-moderno passa a construir seu corpo a partir do que é ditado por 

uma nova ordem de poder. O corpo glorificado é o nome dado por Santaella (2014) 

para a constituição do corpo pelo sujeito com interferências do marketing ao longo do 

século XX, por meio das tecnologias das propagandas. A autora explica que, “têm sido 

desenvolvidos aparatos para compreender e agir sobre as relações entre pessoas e 

produtos em termos de imagens do eu, de seu mundo interior, de seu estilo de vida e, 

sobretudo, de seu invólucro corporal (SANTAELLA, 2014, p. 126).  

A mídia é de fato uma forte contribuinte para, através das representações 

midiáticas, provocar no sujeito um profundo efeito sobre as experiências do corpo. 

Nesse sentido, somos guiados a questionar o que fazer com o corpo? Como fazer em 

um dado momento da “moda”? Santaella (2014) citando Rose (2001) nos apresenta 

“técnicas de composição e adorno da carne, estilos de andar, vestir, gesticulação, 

expressão, a face e o olhar, os pelos corporais e os adornos” (ROSE, 2001, p. 194 

Apud. SANTAELLA, 2014, p. 185). Para a autora, “as imagens do corpo e sua boa 

forma sugerem assim como uma espécie de economia psíquica de autoestima e de 

reforço de poder pessoal. Ai não há separação, portanto, entre a configuração externa 

do corpo e a imagem interna do eu” (SANTAELLA, 2014, p. 126).  
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O corpo passa a ser produto do poder e a preocupação com a beleza ganha 

uma força avassaladora no século XX.  Surgem, então, novas técnicas de viver o 

corpo, receitas sobre a construção das técnicas de si em busca do corpo “perfeito” 

ditado pelas conjunturas do poder midiático. “A inclinação, a emulação, a mimese, a 

performance, a habituação e outros rituais de autoformação escavam e moldam” 

(SANTAELLA, 2014, p. 126). Essa vertente é vista por Santaella como um espaço 

interno da forma psíquica de controle do corpo.    

A glorificação do corpo pode ser percebida como articulada, a partir de 

dominâncias exteriores com diversos aparatos, que significam e ressignificam uma 

constante busca pela beleza nascente de uma maneira vivaz no sujeito 

contemporâneo, pós-moderno do século XX. E assim, a partir de Santaella (2014), 

percebemos que:  

 

A palavra de ordem está no corpo forte, belo, jovem, veloz, preciso, 
perfeito, inacreditavelmente perfeito. Sob a regência dessa ordem, 
desenvolve-se a cultura do narcisismo que encontra no culto ao corpo 
sua melhor e acabada forma de expressão (SANTAELLA, 2014, p. 
127).  

 

Para Svendsen (2010), o corpo na moda é algo que se tornou um objeto 

especialmente privilegiado, como se fosse algo plástico que pode ser modificado 

constantemente, adequando-se às normas, à medida que surgem. “É tentador dizer 

que o corpo trocou de lugar com a consciência – tal compreendida no empirismo – 

como um tábula rasa, uma lousa em branco em que qualquer coisa pode ser escrita” 

(SVENDSEN, 2010, p. 86).  

Mas que corpo/objeto é esse? Como o corpo foi e é registrado fotograficamente 

na moda ao longo dos séculos XX e XXI?  

A fotografia, apresenta um corpo em uma dada época, materializado naquele 

momento e eternizado. Recorremos à fotografia para discutir como ela materializa o 

corpo e a moda em cada época aqui tratada, a partir da vestimenta.  

Na fotografia da melindrosa, o retrato apresenta mais que um simples corpo 

feminino. Na época, a mulher chegava ao mercado de trabalho e buscava seu lugar 

de igualdade de uma maneira mais clara. Essa ruptura com o corpo para procriar nos 

apresenta o visual das “melindrosas”, com vestidos soltos e corpos magros, 

simbolizando também a liberdade sexual.  
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Figura 16: Foto Melindrosa. 

 

 
 

Fonte: Site huff post Brasil (2013). 
 

O estilo melindroso de ser, buscava a liberdade em uma aproximação ao corpo 

feminino, no lugar dos espartilhos usavam faixas para inibir seios e quadris, o que 

deixava as mulheres livres para movimentos como os da dança.  

Para Svendsen (2010), “[...] a moda exibiu relativa liberdade em relação à forma 

do corpo, mas o corpo e as roupas estiveram em “diálogo”. O desenho do primeiro 

influenciando a moda e vice-versa” (SVENDSEN, 2010, p. 86). O que só confirma a 

nossa discussão sobre o corpo que é configurado para a moda e a moda que é 

configurada para o corpo.  

No século XX, as mulheres passam a fumar, frequentar bailes e trabalhar, a 

maternidade já não é o único sonho para muitas. Esta é uma época que simboliza 

muitas rupturas do corpo feminino no que tange à “feminilidade”, ditada pela moda 

padronizada nos anos anteriores.  

Os corpos dos anos de 1930 a 1950 eram cheios de curvas (dito pelo padrão), 

porém, as vestimentas eram conservadoras, exprimindo mulheres sensuais, mas com 

aparência de “certinhas”. 

A imagem abaixo retrata um tipo de corpo feminino e figura feminina construída 

também nesse período pela mídia, que é da mulher “moderna” que aproveita as 

tecnologias para afazeres do lar. Observamos uma mulher jovem, corpo magro, 
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branca, desenvolvendo atividades domésticas, o que retrata ainda o conservadorismo 

da vestimenta, assim como a aparência de “certinha” atribuída a imagem feminina da 

época.  

 
Figura 17: Mulher em 1930. 

 

 
 

Fonte: Pinterest (2020)21. 
  

A mulher dos anos de 1930 a 1950 precisava entrar na ordem do discurso de 

“bem-comportada”, mas deveria estar de acordo com o corpo “ampulheta”, ou seja, 

magra. Na época, as dietas eram copiadas de revistas e as mulheres queriam uma 

aproximação com os corpos das atrizes de Hollywood, embora muitas vezes as dietas 

gerassem problemas de saúde. Sobre esse movimento, Svendesen (2010) afirma: “Se 

examinarmos as fotografias de moda dos anos 1950, veremos que elas normalmente 

mostravam mulheres na casa dos 20 anos, em ambientes de classe média, mas o 

centro de interesse eram as roupas” (SVENDESEN, 2010, p. 88).  

As dietas continuaram enquanto uma vontade de verdade, nas décadas de 

1960 e 1970 os corpos passaram de magros para magérrimos e as mulheres, 

essencialmente, buscavam cada dia mais o que era considerado como “corpo 

perfeito”. Sobre o corpo nos anos de 1960 Svendsen (2010) contextualiza:  

 

                                                             
21 Disponível em: https://br.pinterest.com/luhfreitasp/anos-30/.  

https://br.pinterest.com/luhfreitasp/anos-30/
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Nos anos 1960, passou a haver claramente mais forte na juventude - 
e, notavelmente, uma quantidade muito maior de pele era mostrada. 
Desde então esses desenvolvimentos só se intensificaram, um traço 
constante sendo que as próprias roupas foram cada vez mais 
relegadas ao segundo plano da fotografia na moda. Em vez de 
apresentar roupas, buscava-se cada vez mais apresentar uma 
imagem em que o corpo do modelo é portador de um corpo simbólico. 
O corpo nu é tudo menos neutro em termos de valor (SVENDSEN, 
2010, p. 88).  

 

A partir dos anos de 1960, a roupa não é mais o centro, mas sim o corpo do 

modelo fotografado, remetendo a erotização crescente do corpo nas fotografias de 

moda. Dentro da fotografia nesse contexto, temos expressa a construção do 

dispositivo da sexualidade em campanhas fotográficas de moda. O que trataremos 

em análises posteriores.  

 

Figura 18: Moda vintage em 1968. 

 

 
 

Fonte: Pinterest (2020)22.  

 

Nos anos de 1960 as mulheres anseiam conquistar um corpo magro, para além 

do padrão dos anos de 1920. Os problemas de saúde passam a aumentar e a anorexia 

                                                             
22 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/484559241148082173/?lp=true.  

https://br.pinterest.com/pin/484559241148082173/?lp=true
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cresce, no entanto, a mídia continua a publicizar corpos cada vez mais magros e 

controlados por dietas.  

Assim, de acordo com Santaella (2004), há em função da construção do corpo 

perfeito no século XX, uma constante de crescimentos de spas, academias, 

tratamentos fisioterapêuticos, técnicas de ginásticas e centros ligados ao 

embelezamento, ou seja, todo um viés midiático e social em torno da construção do 

corpo do sujeito pós-moderno.  

A fotografia, ao longo do tempo, eternizou o corpo através de registros, os quais 

levaram à produção de toda uma vertente histórica em que cada época definiu e 

estereotipou certos padrões de beleza, fazendo alguns corpos cultuados e desejados 

em detrimento de outros.   

Nos anos de 1970, uma figura icônica, representativa da época, era Farrah 

Faucett, que tinha o corpo considerado tipo pera, adornado por cabelos ondulados 

que ditaram a tendência daquela década, reforçada por figuras como as atrizes que 

estrelaram o filme As Panteras. Ainda sobre essa década, Thale (2018) apontou que 

na luta pela equidade de direitos entre mulheres e homens, o estereótipo andrógeno 

chegou ao seu ápice nos anos de 1970, quando as mulheres queriam diminuir a 

diferença entre os dois sexos. Roupas unissex, cabelos crespos e um visual de alto 

impacto para a época: mulheres deixaram seus pelos crescerem. 

Na campanha de marketing para a grife de roupas Dijon nos anos de 1980, a 

modelo brasileira de carreira internacional, Luiza Brunet, exibe um corpo com formas 

maiores nos seios e quadril, mas com a cintura acentuada e barriga sem gordura, o 

que simboliza o corpo magro e esbelto. Esse seria o corpo perene no século XX.  

 

Figura 19: Luiza Brunet em campanha com a marca Dijon nos anos 1980. 
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Fonte: Portal da Juventude (2013)23.  

 

A fotografia por meio da tecnologia que avança cotidianamente passa a 

significar e, cada dia mais, “fabrica” imagens de corpos de acordo com o poder 

midiático, são os famosos “efeitos” que produzem novas imagens e que muitas vezes 

até se distanciam do real. Assim, Santealla (2004) explica que,  

 

Foi a fotografia que trouxe consigo não apenas a possibilidade de 
contemplação estética do corpo em todos os seus ângulos, mas 
também e sobretudo, a reprodutibilidade das imagens do corpo. E a 
multiplicidade de superfícies, aparências e faces do corpo que o 
fotográfico propicia (SANTAELLA, 2004, p. 128).  

 

A técnica fotográfica, segundo Santaella (2004), ganha aprimoramento desde 

o início do século XIX. Seu crescente avanço tecnológico faz com que atualmente o 

fotógrafo possa, através da computação gráfica, transformar corpos de acordo com a 

necessidade da proposta em questão. Nesta perspectiva, defeitos podem ser 

corrigidos, curvas modificadas e, consequentemente, uma outra maneira do sujeito 

contemporâneo midiático construir seu corpo ideal surge.  

 

Figura 20: Cantora Preta Gil para campanha da marca de roupas C&A. 

 

                                                             
23 Disponível em: https://extra.globo.com/famosos/luiza-brunet-vanessa-de-oliveira-que-posaram-para-
mesma-grife-passam-ferias-juntas-na-europa-17182347.html.  

https://extra.globo.com/famosos/luiza-brunet-vanessa-de-oliveira-que-posaram-para-mesma-grife-passam-ferias-juntas-na-europa-17182347.html
https://extra.globo.com/famosos/luiza-brunet-vanessa-de-oliveira-que-posaram-para-mesma-grife-passam-ferias-juntas-na-europa-17182347.html
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Fonte: Blog Mulherão.com. (2013)24.  

 

A cantora brasileira Preta Gil, ao longo de sua carreira, vem pregando um 

discurso de aceitação do corpo que foge ao padrão de corpo magro e esbelto e entra 

na vertente de um corpo com formas e avantajado.  

A artista fez uma campanha para a grife de roupas C&A dentro do segmento 

de moda plus size, o qual atende ao público de corpo que se assemelha ao dela. Seu 

discurso e atitude de resistência também contribuem para a aceitabilidade do público 

consumidor das peças de roupas propagadas.  

A questão que envolve a utilização de photoshop25 foi motivo de crítica por 

mulheres de corpo real como o da cantora, ao contestarem que a empresa construiu 

um corpo que acabou não representando a parcela de clientes da marca que vestem 

o tamanho exibido na campanha publicitária por Preta Gil. Sobre tal construção por 

meio de aplicativos editáveis, Santaella (2004) esboça uma crítica ao explicar que, “a 

mulher é, assim, separada viva de si mesma e do seu corpo, convertido em material 

comutável de exposição, sob o signo da beleza, da sedução e do princípio paradisíaco 

do prazer” (SANTAELLA, 2004, p. 130).  

Estudar o corpo é entender que ele não se basta em si. A partir desta percepção 

é que Nilton Milanez (2006), pesquisador e teórico foucaultiano, desenvolve seus 

estudos acerca do tema. O corpo é apresentado como uma singularidade humana de 

falta, de não possibilidade do gozo, de incompletude.  

                                                             
24 Disponível em: https://blogmulherao.com.br/14859/preta-gil-sem-photoshop-por-favor/.  
25 Programa de edição de imagens.  

https://blogmulherao.com.br/14859/preta-gil-sem-photoshop-por-favor/
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Na sociedade midiatizada, o corpo passa a ser moldado pelos discursos que a 

mídia faz circular. Assim, sobre corpo e mídia, Santaella (2004), assevera que o 

primeiro se faz presente em todos os lugares, “comentado, transfigurado, pesquisado, 

dissecado na filosofia, no pensamento feminista, nos estudos culturais, nas ciências 

sociais, nas artes e literatura. Nas mídias, suas aparições são levadas ao paroxismo” 

(SANTAELLA, 2004, p.126). 

Considerando a atual proliferação midiática de discursos sobre o corpo, como 

explicar esse corpo que está presente em todos os lugares? Os limites corporais, até 

onde podem ser medidos? Qual é o corpo padrão para a mídia em pleno século XXI, 

quando se acentuam os avanços das tecnologias? Esses questionamentos são 

explicados por Santaella (2004).  

 

Para aqueles que estão refletindo sobre as novas formações culturais 
na era digital da comunicação em escala planetária, esse fenômeno 
pode ser em parte explicado pelas inquietações provocadas pelos 
processos de corporificação, descorporificação e recorporificação 
propiciados pelas tecnologias do virtual e pelas emergentes simbioses 
entre o corpo e as máquinas. Ao criarem a ilusão de que é possível 
transcender o corpo carnal por meio das descorporificações da 
simulação, tais processos e simbioses colocam em crise as crenças 
em uma relativa estabilidade dos limites corporais, pondo em questão 
as tradicionais estratégias identificatórias constitutivas da 
subjetividade (SANTAELLA, 2004, p. 129).  

 

A mídia passa a criar corpos que se assemelham às máquinas. Exemplo disso 

são os aplicativos para fotos, os quais podem ser relacionados a “descorporificações”, 

uma vez que estes visam transformar os corpos nas fotografias em imagens tidas 

como perfeitas pela sociedade, essas, muitas vezes, são completamente dissociadas 

dos corpos reais.  

Santaella (2004) trata o corpo como algo imaginário ao citar Lacan (1966) em 

seu célebre ensaio sobre o “Estádio do espelho”, escrito em 1936, no qual o autor 

postula a constituição do Eu ligada à imagem do corpo próprio. Nesse ensaio o 

estudioso volta-se para a criança que desde cedo percebe sua imagem visualizada 

no espelho, pela qual se deslumbra e dança frente a mesma. Assim, Santaella (2004) 

apresenta a imagem do eu percebida pelas crianças na infância: 

 

Ao se tomar pela imagem, o infantil identifica-se com ela, mas essa 
imagem, de fato, não é ele. Ao mesmo tempo que lhe dá a ilusão de 
unidade do Eu, dele se separa como algo externo, outro. O eu se 
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forma, portanto, inevitavelmente por meio da imagem do outro; é o 
outro que possui sua imagem, com a qual rivalizará. Por isso, 
narcisismo e agressividade são as duas faces de uma mesma moeda. 
Além disso, a forma ideal, vislumbrada na sua globalidade num 
instante fugidio, irrepetível e intermitentemente ansiado daí para 
diante, o ser humano jamais conseguirá unir-se. Disso tudo, Lacan 
concluiu que o Eu é um lugar de desconhecimento, possuindo uma 
estrutura paranoica. O Eu paradoxalmente se constitui pelo não 
reconhecimento do que está em si, vendo-se do lado de fora 
(SANTAELLA, 2004, p. 130). 

 

O “eu” sob a ótica apresentada é uma reprodução do que vemos no espelho na 

infância. Almejamos corpos apresentados pela mídia como se fossem imagens 

perfeitas. Talvez até tenhamos a mesma sensação dos infantis frente ao espelho. 

Para Ortega (2008), “somos vulneráveis ao olhar do outro, mas ao mesmo tempo 

precisamos de seu olhar, precisamos ser percebidos, senão não existimos” 

(ORTEGA, 2008, p. 44). O que nos leva a pensar que nos sentirmos fisicamente bem, 

“maximizar os ganhos de prazer, desafiar os limites estabelecidos de satisfação, força 

ou potência física se tornam os equivalentes das asceses clássicas, das quais 

visavam atingir sabedoria, coragem, prudência, bondade, conhecimento de si e 

superação de si [...]” (ORTEGA, 2008, p. 44). Um reforço ao que construímos através 

do espelho que, na verdade, se liga estritamente ao que construímos a partir do olhar 

do outro, uma verdade que se faz nossa, a partir do outro.  

Na discussão em sequência trataremos da análise do discurso e da relação 

corpo e moda na mídia.  

 

3.3 Corpo e moda na mídia 

 

Neste enfoque trataremos do corpo enquanto discurso, partiremos da linha de 

estudos sobre o corpo, tendo como base o que foi promulgado por Michel Foucault. 

Discutiremos também o conceito, a partir de estudiosos sobre o assunto. O ponto 

crucial é entender o corpo como discurso na moda, uma vez que este é o enfoque 

principal desta pesquisa.  

Sobre a análise do discurso, Paixão e Sousa (2016) consideram que há algo 

necessário de ser reconhecido em torno desse campo de investigação, é que esta, 

diferente de outras áreas, não se permitiu fechar-se, nem se fecha, o que abre espaço 

para diferentes desafios. Podemos considerar esta nossa discussão sobre a relação 

corpo e moda como algo inovador, permitindo verificar a produção de subjetividades 
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nessa relação. Paixão e Sousa (2016) ainda contribuem sobre a abertura da análise 

do discurso para a pesquisa científica: “Ademais, a figura do outro/Outro, bem como 

do inter e do intradiscurso são elementos constitutivos da existência do próprio 

discurso, daí que não se fechar para o novo, para o diferente, para a alteridade é 

condição de existência da disciplina” (PAIXÃO; SOUSA, 2016, p. 187). A análise do 

discurso é marcada pela incompletude, sobre tal incompletude Paixão e Sousa (2016) 

citam Ferreira (2003):  

 

A incompletude caracteriza e distingue todo o dispositivo teórico do 
discurso e abre espaço para a entrada em cena da noção da falta, que 
é motor do sujeito e é lugar do impossível da língua, lugar onde as 
palavras ‘faltam’ e, ao faltarem, abrem brecha para produzir equívocos 
(FERREIRA, 2003, p. 43 Apud. PAIXÃO; SOUZA, 2016, p. 187).   

 

Esses equívocos geram diferentes verdades, uma vez que aí, onde há a falta, 

ocorre o preenchimento do sentido, como gesto de interpretação.  

A análise do discurso é uma ramificação da linguística que pode ser 

considerada como instituída e formada a partir das tensões e das rupturas dos 

fenômenos linguísticos, pois não podemos esquecer, como muito bem lembra 

Possenti (2009, p. 361), “[...] não há AD sem linguística”. A tensão em que se constrói 

na análise do discurso enquanto Ciência da Linguagem não significa algo negativo, 

pelo contrário, expressa uma dimensão de produtividade, uma nova vertente positiva 

que configura os estudos linguísticos. Sobre a configuração da análise do discurso na 

linguística, Paixão e Sousa (2016) assim se posicionam: 

 

As transformações postas em funcionamento com a entrada da AD no 
universo linguístico provocam deslocamentos que mexem 
profundamente as bases da ciência linguística. Noções como a de 
língua, sujeito, (efeitos de) sentido, condições de produção, formações 
discursivas, inter/intradiscurso, dentre outros, fomentam novas 
discussões e pesquisas no campo da lingua(gem) (PAIXÃO; SOUSA, 
2016, p. 187). 

 

Assim, a análise do discurso enxerga os fenômenos linguísticos através de 

deslocamentos que analisam o sujeito a partir das suas subjetividades, tais 

subjetividades se configuram em um campo permeado por sentidos que dependem 

dos seus efeitos de produções, da maneira que foram construídos, em que tempo e 

quais os retornos de uma dada memória são capazes de construir um novo sentido. 
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Tudo isso é configurado nos fios do discurso, o que possibilita diferentes 

interpretações, que consideram a vontade de verdade de uma determinada época. 

Analisando o desenvolvimento desse campo, Brandão (2003) acrescenta: “[...] sem 

dúvida, hoje, ela atingiu sua maturidade teórica e metodológica e se consolidou como 

disciplina no cenário dos estudos da linguagem, deslocando-se, por assim dizer, da 

periferia para o centro” (BRANDÃO, 2003, p. 1).  

Um fator determinante para a construção da análise do discurso, são as ideias 

postuladas por Michel Foucault (2008) em sua obra Arqueologia do saber, publicada 

em 1969. Suas ideias nesta obra, funcionam como roteiros para o analista do discurso. 

Em resumo, apresentamos aqui o que foi estabelecido por Foucault (2008) na 

Arqueologia do saber: o discurso provém enquanto prática do processo de formação 

de saberes, o qual se estabelece em configuração com outras práticas não 

discursivas. O que dizemos e fazemos insere-se no campo das formações discursivas 

(explicado em nosso capítulo 2), tais práticas são regidas por determinadas regras de 

formação. O discurso se configura enquanto um jogo estratégico e polêmico, através 

do qual emerge toda a configuração dos saberes em um momento histórico. O 

discurso é um espaço em que saber e poder se articulam. As nossas produções 

discursivas são controladas, selecionadas, organizadas e distribuídas, através de 

técnicas que determinam o que pode ser dito em um determinado momento histórico.  

Para entender a relação corpo e moda na análise do discurso, se faz importante 

um passeio por diversas disciplinas, de modo a contemplar a interdisciplinaridade 

exigida para a abordagem dessa relação corpo e discurso. Quando falamos em corpo 

aqui, tratamos do corpo como discurso, vale lembrar que nessa pesquisa tratamos 

das técnicas de subjetivação envoltas ao corpo físico, mas que configuram outras 

dimensões do corpo. Para Medina (1994), temos vários corpos a partir de um corpo 

que estabelece relações e estas entram em vários aspectos culturais. Esses muitos 

corpos entram nos seguintes tipos: corpo-biológico, corpo-orgânico, corpo-objeto, 

corpo-carnal, corpo-monumental, corpo-produtivo, corpo-acrobático, corpo-erógeno 

ou libidinal, corpo-saudável, corpo-torturado, corpo-fragmentado. “O corpo pode 

modificar a palavra e a palavra pode modificar o corpo” (MEDINA, 1994, p. 89). 

Podemos entender esses vários tipos de corpos enquanto subjetividades de 

um corpo em busca das suas construções de verdades.  

Neste trabalho, também buscamos entender o corpo e a moda enquanto 

discurso na mídia, atentando para como ocorre o processo de subjetivação do corpo 
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plus size. Para tentar explicar um pouco dessa abordagem, partimos do pensamento 

de Gregolin (2007) ao afirmar que,  

 

Os efeitos de sentido materializam-se nos textos que circulam em uma 
sociedade. Como o interdiscurso não é transparente nem, muito 
menos, o sujeito é a origem dos sentidos, ninguém consegue enxergar 
a totalidade significativa nem compreender todos os percursos de 
sentidos produzidos socialmente. A coerência visível em cada 
discurso particular é efeito da construção discursiva: o sujeito pode 
interpretar apenas alguns dos fios que se destacam das teias de 
sentidos que invadem o campo real social. O efeito da coerência e 
unidade de cada texto é construído por agenciamentos discursivos em 
dispersão [...] (GREGOLIN, 2007, p. 15).  

 

Com a mídia em evolução, esses campos sociais se localizam nas conhecidas 

redes sociais, produzindo diversas teias de sentidos através dos vários 

deslocamentos nas diversas produções discursivas. A esse respeito, podemos 

lembrar o que diz Foucault (2008) sobre a condição para que exista o enunciado: 

“estar em relação com um domínio de objetos, prescrever uma posição definida a 

qualquer sujeito possível, estar situado em outras performances verbais, estar dotado, 

enfim, de uma materialidade repetível” (FOUCAULT, 2008, p. 121-122).  

A mídia é construtora de formas simbólicas do real. Quanto ao corpo, ao longo 

do tempo, como já tratado em seções anteriores, esse configurou nas diversas 

civilizações padrões vinculados a indumentária e costumes que em cada época 

exprimiam diferentes verdades sobre o corpo e a moda. Para Gregolin (2007),  

 

na sociedade contemporânea, a mídia é o principal dispositivo 
discursivo por meio do qual é construída uma “história do presente” 
como acontecimento que tenciona a memória e o esquecimento. É ela, 
em grande medida, que formata a historicidade que nos atravessa e 
nos constituí, modelando a identidade histórica que nos liga ao 
passado e ao presente (GREGOLIN, 2007, p. 16).  

 

A intensidade dos discursos da mídia e a temporalidade instantânea dessa 

produção apontam para uma ideia de construção de uma história do momento, 

construída diariamente. Essa movimentação de sentidos, segundo Gregolin (2007), 

gera efeitos identitários nas técnicas de subjetivação configuradas e reconfiguradas 

na mídia. Nessa dimensão, Bauman (2006) revela que há um paradoxo de 

instabilidade na raiz da construção da identidade do sujeito contemporâneo, na qual 

os lugares são permanentemente deslocados.  
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Por meio da mídia somos submetidos a constantes movimentos de 

interpretação e reinterpretação dos acontecimentos. Quem fala e de onde fala é 

determinante para a construção das interpretações a partir dos textos midiáticos. A 

exemplo do discurso que vai na tangente do corpo perfeito, temos inúmeras 

interpretações, uma vez que, na contemporaneidade, a cada dia mais esse conceito 

é cabível de novos significados. Tudo isso se deve ao fato das identidades não serem 

rígidas ou acabadas, o que permite que o sujeito construa diferentes interpretações 

sobre o seu corpo. Sobre a construção da identidade por parte do sujeito, Bauman 

(2006) acredita que “somos incessantemente forçados a torcer e moldar as nossas 

identidades, sem ser permitido que nos fixemos a uma delas, mesmo querendo” 

(BAUMAN, 2006, p. 96-97).  

Enquanto analistas do discurso, precisamos entender que a mídia é um local 

inesgotável de produções e construções de sentidos, assim como de reconstruções 

de subjetividades. Esse trabalho discursivo da mídia configura, modela e remodela o 

nosso presente.  

Sobre a construção dos enunciados no universo corpo, moda e mídia, é 

importante lembrar, a partir da perspectiva do pensamento foucaultiano, que os 

enunciados são articulados sempre em contato com outros por meio de uma extensa 

rede discursiva, no interstício da qual aquilo que circula é sempre determinado pela 

relação saber-poder. Sobre esse contato interdiscursivo, Paixão e Sousa (2016) assim 

se posicionam: 

 

Esse contato possibilita a emergência de sentidos que podem ser 
traduzidos como uma rede de nós, num paradoxo que envolve 
dispersão e unidade, apagamento e atualização, comprovando que há 
menos transparência nas formas de apreensão da realidade do que 
se possa conceber. Isso nos leva a pensar que talvez o fato mesmo 
de algo vir a ser considerado como um item da moda revele o caráter 
discursivo desta, uma vez que, na AD, lida-se com os enunciados que 
puderam e foram efetivamente ditos, ou seja, porque aquele e não 
outro enunciado pode ser dito em seu lugar (PAIXÃO; SOUSA, 2016, 
p.191). 

 

Corpo e moda, na dimensão do trabalho do analista do discurso, são plausíveis 

de alguns questionamentos, como por exemplo: Por que este corpo e não outro em 

seu lugar? Por que essa roupa e não outra em seu lugar?  

Como podemos observar, o corpo se configura em uma dada realidade com 

um sentido que nem sempre é igual a uma realidade futura. A moda também caminha 
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na mesma dimensão, pois são os aspectos valorados por cada sociedade, que darão 

possibilidades e padronizações de corpo e moda  

Aqui fechamos a nossa discussão na vertente da mídia, moda e corpo enquanto 

subjetividades, entendendo a história do corpo e a fotografia na construção do corpo 

utópico a partir da análise de alguns retratos dos séculos XX e XXI e tomando corpo, 

moda e discurso na mídia contemporânea. No capítulo sequente trataremos da 

análise do corpus desse estudo.  
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4. CORPO PLUS SIZE E MECANISMOS DE SUBJETIVAÇÃO: ANÁLISE DE 

MANIFESTAÇÕES DISCURSIVAS NA MÍDIA VIRTUAL  

 

Neste capítulo trataremos do corpo Plus Size, especialmente no que diz 

respeito às manifestações discursivas que materializam subjetividades para esse 

corpo na mídia virtual. Será considerado na análise, o aparecimento desse corpo no 

mundo da moda e os discursos e práticas que tal acontecimento inscrevem na 

atualidade. Para isso, o trajeto temático e os eixos traçados na metodologia serão 

considerados para efeito de análise e organização na formação do arquivo e leitura 

do corpus.  

Após a contextualização da nossa análise, trataremos dos estudos 

propriamente ditos no nosso corpus, iniciando com a Modelo Flúvia Lacerda e a 

relação com o corpo e a moda plus size. A escolha por essa modelo se deu pela sua 

representatividade na moda plus size, uma vez que ela é precursora do movimento 

plus size no Brasil.  

Outra dimensão de nossa análise, trata do corpo plus size considerando os 

discursos que são produzidos sobre esse corpo e sua presença no mundo da moda.  

Para isso, selecionamos enunciados imagéticos e verbais a partir de uma campanha 

realizada pela grife brasileira de roupas C&A com a cantora Preta Gil. Essa campanha 

foi responsável pela reverberação de vários outros enunciados que discursivisaram o 

corpo da cantora como um corpo “remodelado” pelo photoshop, o que nos faz lembrar 

o conceito de corpo heterotópico26. Será importante na análise, a posição da modelo 

em pauta que, a partir de 2019, passa a manifestar nas redes sociais um discurso de 

aceitação do seu corpo gordo e com celulites. A análise considera esse discurso de 

resistência a partir de uma relação com os discursos de 2013 da campanha C&A. 

Assim, a nossa série analítica se configura em um acontecimento em 2013 e o retorno 

de sua memória em 2019, marcado como processo de resistência.  

                                                             
26 Foucault (2013) utiliza o termo para pensar a possibilidade que o sujeito tem de criar outros espaços, 
diferentes dos espaços sacralizados socialmente. Em sua discussão diferencia utopia de heterotopia. 
A primeira, diz respeito a lugares que não são reais, sem lugar fixo. Já a segunda, se refere a lugares 
reais, mas que estão fora dos lugares aceitos (o mesmo). Para o autor, a sociedade produz 
heterotopias. Ainda, chama estes outros lugares com a denominação de heterotopia de desvio, ou seja, 
aqueles comportamentos que estão fora do que a sociedade aceita e impõe as condutas. São nestes 
espaços que, para Foucault, estão contidos os conflitos e tensões que se exercem pelas relações de 
poder de uma sociedade determinada. Associando à produção de subjetividades, a noção de 
heterotopia pode dar conta das condutas de invenção/reinvenção dos sujeitos para se produzirem 
diferentemente dos comportamentos padrões.  
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Antes de qualquer ensaio analítico, precisamos entender que corpo é esse que 

pode ser considerado plus size.  

 

4.1Trajeto analítico das práticas discursivas acerca do corpo plus size na Mídia  

 

Ao trabalharmos nos nossos primeiros capítulos, pudemos entender e 

descrever o modelo em que se constituiu as condições de emergência do corpo 

enquanto materialidade discursiva. Tudo isso foi possível através do nosso estudo que 

possibilitou entendermos e ainda discutirmos sobre a relação corpo e moda em 

diferentes épocas.  

Nas diferentes civilizações, o corpo gordo foi alvo de inúmeras vontades de 

verdade ao longo do tempo, mas foi a partir do século XX e na crescente das políticas 

que circundam a saúde, que o corpo gordo passou a ser sinônimo de doença e, com 

isso, ligado à ausência de beleza.  

O corpo plus size ao surgir nas passarelas revela uma nova construção de 

verdade acerca do corpo gordo, gerando uma conversão do olhar que afeta o mundo 

da moda no presente século XXI, fazendo aparecer o corpo plus size enquanto: gordo, 

saudável e belo. 

Na atualidade, observa-se mudanças de tratamento do corpo gordo, 

manifestadas com muita frequência na mídia por meio de novos modos de enunciar o 

corpo da mulher que apresenta modelagens tidas como acima dos padrões de corpo 

“normal”. Para uma minoria que sempre esteve à margem, como as mulheres de 

corpos gordos que exercem militâncias, a sua luta parece agora se tornar uma nova 

possibilidade econômica, ou seja, um novo nicho de mercado. Mas esse novo nicho, 

apesar de movimentar consideravelmente a economia, na maioria das vezes ainda 

não encontra espaço nas coleções das grifes mais caras. A luta das modelos plus size 

assume a defesa de ampliação dos espaços no universo da moda.  

A visibilidade do corpo gordo no mundo da moda ganha força com o surgimento 

da moda plus size e a partir do movimento das modelos contra a exigência do corpo 

exageradamente magro. Ocorre, pois, um movimento de aceitação e valorização do 

corpo por parte das mulheres gordas, o que possibilita o desenvolvimento de novas 

práticas discursivas que registram espaço para os discursos de empoderamento. É 

principalmente nesse discurso de empoderamento que, diante do percurso de história 

e memória do corpo feminino fora dos padrões de saúde e beleza e da busca de 
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identidade por parte das mulheres gordas, o movimento emerge ocupando o 

ciberespaço, o qual também passa a se constituir enquanto espaço de subjetivação 

para as modelos plus size.  

Com a evolução da mídia e o fenômeno das redes sociais, novas técnicas de 

subjetivação são instauradas a partir de enunciados imagéticos e verbais. Com isso, 

a beleza do corpo magro passa a ser contestada e novos efeitos discursivos acerca 

do corpo gordo são constituídos. 

No entanto, não é qualquer corpo gordo que pode ser considerado plus size. O 

movimento discursivo em torno do corpo plus size vale-se de dispositivos de controle 

do corpo e da moda, produzindo-se a partir da ideia de liberdade sobre o próprio corpo. 

Liberdade que é construída na resistência a uma vontade de verdade, contrapondo-

se à normalização disciplinar e às tecnologias do poder, para que os vários modos de 

subjetivação possam constituir um outro corpo feminino no mundo da moda - o corpo 

plus size. 

 O corpo da mulher plus size, para ser incluído no universo da moda, também 

entra em um padrão e esse configura uma mulher de cintura fina e quadris largos, o 

que não representa todos os corpos gordos. Nessa dimensão, para atender ao 

padrão, a mulher gorda passa a entrar em um movimento de sujeição para ser incluída 

na mídia em torno da moda plus size, saindo de uma sujeição que outrora estava 

atribuída à tentativa de entrar no padrão de corpo magro para adentrar na sujeição 

quanto ao padrão plus size.  

Paradoxalmente, os efeitos de sentidos produzidos por essas construções de 

verdade sobre o corpo plus size, se configuram como um movimento de resistência 

que possibilita a ele valorização e espaço no mundo da moda. 

 Nas análises que seguem, olhamos para os efeitos de sentido que a moda plus 

size constrói para o corpo gordo feminino, o qual se fundamenta na memória 

construída sobre o que é ser uma mulher gorda, especialmente a partir do século XX.  

As mulheres que hoje são chamadas de plus size, outrora representavam um 

ideal de corpo feminino, fenômeno que pode ser visto em diversos momentos 

históricos. Na pré-história, os corpos volumosos com seios e quadris grandes eram 

símbolo de fertilidade e, por isso, os mais desejados. No período renascentista um 

corpo “gordo” era sinal de uma vida abastada e a representação do ideal feminino 

estava extremamente relacionada à riqueza e à vida tida como “boa”, dos mais ricos. 
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Isso se repete fortemente até a inserção da mulher no mercado de trabalho por volta 

da década de 1930.  

Há uma diferença entre as mulheres gordas e as mulheres gordas que recebem 

o nome de modelos plus size. Como observado na imagem da modelo brasileira Flúvia 

Lacerda (Figura 21), o corpo plus se faz enquanto um corpo cheio de curvas, com a 

silhueta definida e os quadris avantajados.  

Os discursos em torno desse tipo de moda que revela um novo modo de ser 

mulher gorda, buscam um novo significado a respeito do que já foi dito sobre o corpo 

desses sujeitos, antes vistos como gordos e, portanto, inapropriados para o mundo da 

moda.   

Faz-se crucial para nossa análise, eleger o enunciado como unidade de análise 

do discurso, verificando quais as condições de produção de sua emergência. Para 

efeito de demonstração da análise, o corpus será tratado considerando o trajeto 

temático traçado nesta pesquisa: corpo gordo/corpo plus size – mídia e moda- 

resistência. Para proceder nosso trajeto de leitura, definimos como eixos: reações 

sociais ao corpo plus size na mídia virtual, representatividade do corpo plus size na 

moda, corpo plus size e resistência no espaço virtual voltado ao mundo da moda. 

No nosso percurso de pesquisa entendemos as relações de corporeidade ao 

longo do tempo e como essas relações se constituem na relação corpo, moda e mídia. 

Entendemos o discurso e a sua manifestação por meio dos enunciados produzidos 

por sujeitos inseridos em uma formação discursiva. Nesse movimento, a produção de 

sentidos é indissociável da relação com a memória e o interdiscurso, das relações de 

poder e mecanismos de produção da verdade. O conceito de dispositivo, 

governamentalidade e resistência também serão mobilizados na análise dos 

enunciados do corpus. 

Para desenvolver a análise, trabalharemos com enunciados que circularam nas 

mídias virtuais, especialmente no instagram da modelo Flúvia Lacerda, nas 

campanhas publicitárias e redes sociais da cantora e modelo Preta Gil, conforme já 

apresentada no discorrer sobre o corpus. Para tratar o acontecimento do corpo plus 

size como resistência na mídia, analisaremos ainda notícias em sites e jornais on line.  

Assim, para analisar a representatividade recorremos a uma matéria publicada no 

Jornal Diário do Nordeste em 10 de dezembro de 2019, sobre uma modelo vencedora 

de um concurso plus size com o seguinte título: “Ludmilla Holanda supera 

preconceitos e conquista título nacional de beleza plus size”. Na dimensão da mídia 
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virtual e contribuindo com as descrições acerca das reações sociais, abordaremos 

uma notícia publicada no site da TV Uol em 19 de fevereiro de 2020, intitulada: 

“Modelo é vítima de preconceito em desfile plus size: 'Aquela jamanta'”. Outro enfoque 

dar-se-á a partir de postagens do instagram de Jéssica Ipólito, militante e autora do 

blog Gorda e Sapatão. A sequência descrita neste tópico se dá a partir dos eixos 

sequentes que materializam a nossa análise por séries enunciativas. 

 

4.1.1 Reações sociais ao corpo plus size  

 

Na série de análise dos enunciados imagéticos e verbais, presentes no 

Instagram da modelo Flúvia Lacerda, começaremos com enunciados imagéticos em 

torno do corpo nu. Seguiremos a análise com enunciados verbais emitidos em 

comentários nesta rede social, e ainda enfatizaremos a moda plus size e consumo, 

vendo esta como uma possibilidade de novo nicho de mercado no mundo da moda 

Para entender as mutações históricas do corpo plus size, primeiro precisamos 

trabalhar a memória desse corpo, a relação corpo e cultura de consumo, como 

também as transformações na subjetividade do sujeito de corpo plus size. 

Pensando a sociedade contemporânea, o corpo assume um papel central, e é 

por ele que se constituem os maiores investimentos do capitalismo em prol do 

consumo.  

Foucault apresenta inúmeras reflexões sobre o corpo, é uma questão para o 

autor a maneira que o corpo se tornou essencial nas relações de poder para o sujeito 

moderno. Isso é trabalhado incansavelmente pelo filósofo a partir de sua fase 

genealógica. Para Foucault (1987), o corpo é socialmente produzido, assim como 

“também está diretamente mergulhado num campo político; as relações de poder têm 

alcance imediato sobre 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).  

A mídia vende discursos que legitimam cada tipo de corpo, como efeitos da 

vontade de verdade de uma dada época. O mesmo sistema de moda que ao longo do 

tempo valorou o corpo magro o levando, inclusive, à anorexia, agora dá visibilidade 

ao oposto desse corpo, e é sobre essa visibilidade que amparamos a nossa análise.  

Apesar de aparentemente atual, a manifestação do corpo plus size, que ganhou 

força nas passarelas com as modelos que representam este tipo de corpo, não é uma 
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manifestação tão recente. As roupas para modelos que vestem números maiores 

ganharam vida em 1904 por meio de uma costureira chamada Lane Bryant nos EUA, 

que, durante o período da segunda guerra mundial, expandiu sua produção para além 

do país. 

As redes sociais, locais em que a interação ocorre em tempo real e com 

velocidade, são promotoras de divulgação da moda plus size, o que tem gerado uma 

expansão da autoafirmação por parte das mulheres tidas como “gordinhas”, 

sobretudo, por meio da admiração e crítica dos “seguidores”.  

Algumas redes sociais são mais populares e promovem uma interação que, na 

maioria das vezes, parece ultrapassar a barreira do virtual, como no caso dos canais 

do YouTube. Não é apenas o sujeito que publica seu vídeo, que se manifesta, seus 

seguidores também podem interagir por meio dos comentários, estabelecendo um 

diálogo. Essa forma de interação faz do ambiente virtual um novo local de constituição 

de sujeitos. Neste local analisar-se-á, a partir do discurso de modelos plus size, como 

estas resistem ao padrão de beleza imposto pela sociedade e pela mídia ao longo do 

tempo e, como os interlocutores reagem a tais manifestações. 

Nos debruçamos a falar de mídia e produção de subjetividades a partir do que 

entendemos enquanto comunicação midiática. Nesta seção, pretendemos tecer 

discussões, referenciadas por Santaella (2004), em seus estudos, acerca da 

comunicação e da mídia, além de pensarmos a produção de subjetividades por meio 

dos postulados foucaultianos.  

Algumas questões colocadas por Fischer (1999) em “Foucault e o desejável 

conhecimento do sujeito” são cruciais para o que discutiremos. Entre elas estão:  

 

Que efeitos de verdade tem os discursos que delineiam para as 
pessoas um ideal de corpo, de beleza e de comportamento? Que 
técnicas correspondem a esses fins de aperfeiçoamento corporal e 
espiritual? Como esse “governo de si”, em nossos dias, trata da 
sexualidade, esse tema que esteve desde sempre entranhando na 
formação do indivíduo? De que modo nossa “intimidade 
desafortunada” se expõe nas telas públicas e nos diferentes espaços 
institucionais? (FISCHER, 1999, p. 40). 

 

Primeiro se faz importante entendermos as questões que envolvem o sujeito, 

tais como sujeição e assujeitamento. Para entendê-las, Foucault questiona a 

produção do sujeito a partir do como, ou seja, de que modo esse sujeito se constitui. 

Outro ponto interessante para um trabalho discursivo na vertente foucaultiana é 
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perceber que o objetivo dos estudos de Foucault foi fazer uma história dos diferentes 

modos pelos quais os seres humanos tornaram-se sujeitos (FOUCAULT, 1995). Isso 

significa que Foucault tentou traçar um trabalho histórico da produção da subjetividade 

que, para ele, se dava nas relações do sujeito com o saber e o poder.  

A partir desse pensamento do corpo socialmente produzido, temos a noção da 

atuação do poder disciplinar, tratado no capítulo 2 deste trabalho. Esse poder 

disciplinar que atua a partir das tecnologias do corpo, de acordo com Foucault, visa 

tornar o corpo mais dócil e mais eficiente, o que configura uma mecânica do poder 

sobre o corpo.  

Verificando um deslocamento que mostra a atuação do poder não mais sobre 

o corpo individual e sim exercendo-se sobre a população, Foucault desenvolve o 

conceito de biopolítica e, para o filósofo, esse modelo de controlar, é uma forma de 

fabricar, desenvolver uma organização e planejar as maneiras de regulamento e 

governo da população. O biopoder controla a sociedade de uma maneira que muitas 

vezes é quase imperceptível, se manifestando em nosso cotidiano por imagens e 

produtos que nos sugerem estilos de vida, manuais e maneiras de viver.  

A ação do poder sobre o corpo pode se manifestar nas estratégias de 

intensificação do consumo. Sobre isso, Lipovetsky e Serrot (2015) afirmam que “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 da indústria do consumo” (LIPOVETSKY; SERROT, 

2015, p. 28).  

Em um cenário onde o capitalismo se revela mais e mais enquanto produtor 

ilimitado que busca incansavelmente novas maneiras de atuação para expansão do 

consumo, transformando cenários que movem fábricas e o cotidiano do sujeito urbano 

e que mantém a publicidade em sua dimensão de construção em prol de novas 

possibilidades de mercado, é sempre bem-vindo um novo nicho. É pelo interesse 

nesse novo nicho de mercado que nasce fortemente a moda plus size.  

O mundo da moda já apostou no corpo anorexo. Diferentemente da obesidade 

que representa o excesso, a anorexia representa a escassez. Esse corpo foi muito 

valorizado nas passarelas, mas a ocorrência de doenças entre as modelos em busca 

de um corpo excessivamente magro fez com que a exigência por esse corpo nas 

passarelas fosse proibida, uma vez que a anorexia passou a ser classificada como 

doença pelas políticas de saúde, do mesmo modo que a obesidade também foi. 
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Superada essa fase, os discursos em favor do corpo saudável tomaram lugar. Isso 

favoreceu o corpo plus size que se inscreve como uma abertura para o corpo gordo 

ser valorizado no mundo da moda, descartando as práticas de valorização e 

preferência pelo corpo magro neste universo. A aparição desse corpo representa um 

acontecimento, considerando a teia discursiva que mobiliza na cultura da moda. 

A modelo plus size Flúvia Lacerda, em seu livro intitulado “Gorda Não é 

Palavrão” (2017), apresenta-se como natural de Roraima, moradora do Rio de Janeiro 

e posteriormente dos Estados Unidos, onde foi “ganhar a vida” como babá. Em 2003, 

foi abordada por um “olheiro” em um ônibus. Até então, Flúvia não conhecia o 

segmento plus size e muito menos pensara que uma mulher gorda pudesse subir às 

passarelas.  

Sobre a moda plus size no Brasil, Flúvia (2016) revela que já passou por “maus 

bocados” ao perder uma mala em uma visita a sua irmã em Natal-RN, pois ao chegar 

na capital do Estado do Rio Grande do Norte não encontrou roupas do seu tamanho 

nas lojas, tendo de se adaptar a uma roupa de ginástica emprestada da irmã. A partir 

desse evento, a modelo se empenhou em aumentar o mercado plus size no Brasil e 

em 2007 resolveu instaurar tal movimento nacionalmente. Segundo a modelo, o maior 

empecilho foi encontrar parcerias, tendo em vista o preconceito em torno das modelos 

gordas. Aos poucos e em contato com mulheres gordas, Flúvia Lacerda conseguiu 

começar a instituir o mercado plus size no Brasil, em 2015 surge a ideia do livro.  

O movimento da modelo ganhou força graças às redes sociais e, segundo 

revela Lacerda (2017), um caso, em especial, marcou a sua luta pelo crescimento 

desse mercado: “[..] uma seguidora de dezesseis anos que me escreveu sobre sua 

tentativa de suicídio, causada pela pressão da família para emagrecer. Só então 

compreendi como aquilo que somos parece depender da nossa aparência” 

(LACERDA, 2017, p. 13).   

Referindo-se à relação que mantém com as redes sociais, Flúvia garante que 

essas redes configuram um lugar de fortalecimento de sua luta que se reforça com o 

apoio dos seguidores: “Eles me ensinaram que o simples fato de não ter vergonha de 

ser como sou e de dizer o que penso é uma grande bandeira pela qual preciso lutar” 

(LACERDA, 2017, p. 13).  

A postagem que segue exemplifica os discursos de Flúvia sobre a sua relação 

com o corpo. 
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Figura 21: Modelo plus size Flúvia Lacerda em momento de nudez exposto no Instagram. 

 

 
 

Fonte: Perfil do Instragram de Flúvia Lacerda (2018).  

 

O enunciado acima, foi extraído da rede social Instagram de Flúvia Lacerda. A 

modelo brasileira plus size, tem carreira consolidada nos Estados Unidos da América 

(EUA). No ano de 2018 fez ensaio para a revista masculina Play Boy. Desfila para 

grifes famosas internacionais e, cotidianamente, através das redes sociais, manifesta 

discursos de resistência e empoderamento ao exibir o seu corpo gordo com orgulho, 

evidenciando o fato de ter sido capa da Play Boy, como uma conquista.  

Ter um corpo gordo estampado em uma revista masculina no Brasil pode ser 

considerado um acontecimento inédito, pois ao longo do tempo esse corpo não se 

configurou enquanto corpo do desejo.  

Ao analisarmos a postagem, figura 21 percebemos que a pose da modelo se 

inscreve como um enunciado que desperta a memória das campanhas de revistas 

masculinas em torno do corpo feminino ao longo do tempo, ou seja, uma tentativa de 

aproximação de uma foto de revista masculina com os corpos tidos como desejáveis. 

Observamos que o corpo da modelo, que se assume como gorda, foge ao estereótipo 

social do corpo gordo, produzindo-se como um corpo admirável, desejável. Esse 

efeito, parece ser materializado por recursos modernos da fotografia e pelo trabalho 

sobre a imagem. Flúvia não parece tão gorda, mas uma gorda especial, aquela que 

trabalha a proporção de seu corpo, tornando-o bonito, desejável. Esse efeito é 
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trabalhado por meio da intericonicidade27. O coração que aparece cobrindo às 

nádegas da modelo atende uma exigência da censura, mas também aciona a 

memória para uma visibilidade no campo do desejo, convidando o público para 

conversão do olhar, capaz de um efeito de empatia sobre o corpo exposto. 

Nos enunciados verbais que inscrevem a posição de seguidores da modelo, 

um enunciado em especial nos chamou a atenção: “Como faz para namorar essa 

mulher?”. Esse enunciado é produzido pelo seguidor identificado no espaço 

cibernético por lorram.gonzaga. Tal enunciado inscreve novos efeitos de verdade 

acerca do corpo nu feminino e gordo, revelando o desejo sobre esse corpo. Há aqui 

um efeito de deslocamento da memória, uma vez que, na cultura do corpo na 

sociedade contemporânea, o corpo gordo não carrega essa valoração. Vemos aí que 

há uma conversão no olhar negociada pelos sentidos que o corpo plus size inaugura 

na contemporaneidade em relação ao corpo considerado tradicionalmente belo pelo 

universo da moda. 

O enunciado a seguir, que chamamos de Postagem 2, figura 22, também exibe 

a modelo Flúvia Lacerda em momento de nudez. Seguimos observando outras 

discursividades no tocante ao corpo plus size nu.  

 

Figura 22: #tbt pro meu quintal, meu lavrado, meu Igarapé... 

 

                                                             
27 O conceito de intericonicidade foi desenvolvido por Courtine ao considerar que não havendo textos, 
discursos que não sejam interpretáveis, compreensíveis, sem referência a uma tal memória; a mesma 
coisa se pode pensar de uma imagem. Assim, o da imagem se inscreve em uma cultura visual, e essa 
cultura visual supõe a existência, para o indivíduo, de uma memória visual, de uma memória das 
imagens, toda imagem tem um eco (COURTINE, 2005). 
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Fonte: Perfil do Instagram de Flúvia Lacerda (2018). 

 

A imagem de Flúvia e os comentários de suas seguidoras materializam um 

discurso de valorização do corpo e empoderamento na afirmação da beleza desse 

corpo. O enunciado “uma mulher de sucesso que dá valor ao que realmente importa” 

exposto no comentário da seguidora que se identifica como “@fazcarao” aponta para 

o fato que há mais no corpo que volume, pois o que importa não está tão visível assim, 

vem da atitude desse corpo em se valorizar como mulher gorda. Isso se inscreve no 

sintagma “o que realmente importa”. 
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No enunciado produzido pela seguidora que se identifica como “@lolitagorda” 

vemos a partir da identificação da internauta um grito de resistência ao biopoder por 

meio de seu empoderamento na mídia virtual. O perfil de “@lolotagorda” ressalta, por 

meio do enunciado verbal, que não veste 42 mas tem o direito de ser amada, o que 

aponta uma prática discursiva a partir da memória sobre corpo ideal e desejo sexual, 

estabelecida enquanto uma vontade de verdade a partir da modernidade.  

As diversas subjetividades que estabelecem verdades acerca do corpo neste 

enunciado, explicitam a partir dos interdiscursos a imposição do poder, especialmente 

o econômico, que aponta o corpo magro como ideal pelo fato das grifes de roupas 

produzirem apenas até o tamanho 42, deixando inúmeras mulheres fora dessa cadeia 

mercadológica e, consequentemente, da moda.  

A partir dessas postagens, somos encaminhados a perceber que há uma 

tendência nos discursos contemporâneos de uma política de afirmação do corpo 

gordo em sua versão plus size, a qual parte da mídia e encontra ressonância na 

sociedade, embora isso se dê ainda em meio à heterogeneidade discursiva sobre 

esse corpo. Essa heterogeneidade, por sua vez, se dá na formulação de posições em 

torno da valorização desse corpo, sua aceitação, como também por meio da 

manifestação do preconceito e discriminação. 

 

Figura 23: Modelo vítima de preconceito. 

 

 
 

Fonte: Site Uol Notícias (2020)28. 

                                                             
28 Disponível em: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/modelo-e-vitima-de-preconceito-
em-desfile-plus-size-aquela-jamanta.  

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/modelo-e-vitima-de-preconceito-em-desfile-plus-size-aquela-jamanta
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/modelo-e-vitima-de-preconceito-em-desfile-plus-size-aquela-jamanta
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Por um lado, o corpo das modelos plus size entra nas discursividades dos 

corpos que resistem e legitimam um acontecimento que inscreve uma nova verdade 

para a beleza do corpo na mídia, mas por outro lado, demanda uma série de outras 

discursividades que revelam não aceitação desse corpo, o que inscreve 

manifestações de preconceito.  

Na manchete do site Uol, postada em fevereiro de 2020 com o seguinte 

enunciado: “Modelo é vítima de preconceito em desfile plus size: 'Aquela jamanta'”, os 

fios do discurso revelam preconceito. No enunciado “Aquela jamanta”, ressoa uma 

voz que remete ao volume do corpo gordo. Essa comparação é muito comum para 

classificar esse corpo.   

A manchete descreve o enunciado construído por um produtor de um desfile 

que disse ter sido difícil vestir a modelo pelo seu biótipo e a chama de “aquela 

jamanta”. Na entrevista para o site Uol Notícias, a modelo Mayara Russi, que subiu às 

passarelas do São Paulo Fashion Week (semana de moda mais consagrada no 

Brasil), revela que o preconceito ainda é uma realidade nos desfiles que participa 

como modelo plus size. Diante do ocorrido a modelo relatou: “Eu estava em um desfile 

com magros e gordos. Virei de costas, ele [o produtor de moda] não viu que eu não 

tinha saído e falou: 'Difícil vestir aquela jamanta'". "Por mais autoestima que a gente 

tenha, ouvir essas coisas machucam”.  

A leitura do enunciado da modelo revela que mesmo que o corpo plus size 

tenha conquistado um espaço nas passarelas, não consegue facilmente se 

desvincular da associação ao corpo gordo (aquele de grande peso, acima do peso 

ideal, ou mesmo aquele corpo obeso). Percebe-se nessa atitude preconceituosa o 

funcionamento da memória que valoriza e prefere o corpo magro, padrão nas 

passarelas.  

Assim, a presença desse corpo plus size no mundo da moda se dá em um 

movimento de resistência. A luta desse corpo é agonística, pois ao mesmo tempo em 

que o movimento plus size resiste, se consagrando enquanto um novo nicho de 

mercado dentro do mundo da moda, enfrenta um outro problema: a gordofobia. O 

enunciado abaixo, presente na figura 24, materializa bem essa situação.  

 

Figura 24: Enfrentamentos ao Preconceito e a Gordofobia pela Modelo Plus Size Mayara 
Russi. 
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Fonte: Site Uol Notícias (2020)29.  

 

A modelo plus size Mayara Russi apresenta uma questão relevante acerca das 

discursividades que constituem vontades de verdades, materializam memórias em 

torno do corpo ideal e rejeitam o corpo gordo. No enunciado, “Ela enfrenta os médicos 

de plantão”, há uma marca forte de como o biopoder atua construindo verdades sobre 

o corpo saudável associado ao corpo magro, ao passo em que exclui o corpo gordo 

saudável. A presença de comentários desse tipo nas postagens das redes sociais 

inscreve uma ligação entre corpo gordo e doença como traço da memória sobre o 

corpo magro enquanto padrão de beleza, e também como saudável.   

A modelo ainda justifica a sua própria aceitação, revelando com o enunciado: 

“Jamais cheguei em alguém e falei: Você tem que ficar gordo a vida inteira. Jamais. 

Ninguém faz apologia à obesidade. A gente faz apologia ao amor próprio”. Quando a 

modelo apresenta em seu discurso uma justificativa sobre não fazer apologia à 

obesidade e sim ao amor próprio, se contrapõe ao discurso que cria a relação 

gordura/doença e reafirma sua autoestima como atitude de resistência à imposição 

do corpo magro como modelo de corpo saudável.   

                                                             
29 Disponível em: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/modelo-e-vitima-de-preconceito-
em-desfile-plus-size-aquela-jamanta.   

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/modelo-e-vitima-de-preconceito-em-desfile-plus-size-aquela-jamanta
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/modelo-e-vitima-de-preconceito-em-desfile-plus-size-aquela-jamanta
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Ainda considerando as reações sociais quanto ao corpo plus size, vale a 

análise da campanha da cantora e atriz Preta Gil feita pela C&A. Os enunciados 

analisados mostram um trabalho sobre esse corpo, mas também tem sua importância 

para mostrar uma reação que surpreende pela crítica à aparente tentativa da 

publicidade de produzir efeitos sobre a imagem que redefine o corpo de Preta Gil.  

 

Figura 25: Matéria sobre uso excessivo de photoshop no corpo de Preta Gil. 
 

 
 

Fonte: Portal online da Revista Veja (2013)30. 

 

Nas redes sociais, os comentários sobre essa imagem de Preta Gil expressam 

preconceito e racismo, manifestados em sua produção, uma vez que a cantora/atriz 

aparece forçadamente magra e de pele mais clara. Julgam os internautas que houve 

excesso de efeito sobre a imagem que tenta produzir para Preta Gil um corpo 

desejável ao olho do consumidor, conforme o padrão historicamente instituído na 

moda.  

As subjetividades e práticas discursivas a partir dos fios do discurso 

apresentam uma memória sobre os corpos que estamparam as capas de revistas e 

ainda estampam ao longo de uma história de magreza como representação da beleza. 

No nosso capítulo 3 observamos que esse movimento é bastante forte, especialmente 

a partir da década de 1930 até a contemporaneidade. Outras memórias também são 

conjugadas junto a beleza do corpo esbelto, como a pele branca que resgata uma 

                                                             
30 Disponível em: https://veja.abril.com.br/galeria-fotos/preta-gil-remodelada-em-campanha-da-ca/.  

https://veja.abril.com.br/galeria-fotos/preta-gil-remodelada-em-campanha-da-ca/
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memória de privilégio e prestígio, assim como a presença quase totalitária dessas 

mulheres no século XX e início do século XXI na mídia, retratando um ideal de beleza.  

Na contemporaneidade, onde as mídias digitais por meio das redes sociais dão 

lugar a interação entre internautas e produtores de conteúdo, o processo de retaliação 

a partir de enunciados verbais e imagéticos é muitas vezes quase instantâneo. Nos 

comentários a seguir, figura 26, os sujeitos se posicionam em defesa do respeito ao 

corpo plus size, o que pode ser interpretado como uma oposição ao processo de 

objetivação do sujeito como efeito de uma vontade de verdade.  

 

Figura 26: Críticas dos internautas às fotos de Preta Gil com photoshop. 

 

 
 

Fonte: Site Terra (2013)31. 

 

Figura 27: Pronunciamento da C&A sobre o possível uso de photoshop. 

 

                                                             
31 Disponível em: https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/moda-dos-famosos/em-fotos-da-ca-
photoshop-de-preta-gil-e-alvo-de-criticas-de 
internautas,4f4e5b5251a70410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html. 

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/moda-dos-famosos/em-fotos-da-ca-photoshop-de-preta-gil-e-alvo-de-criticas-de%20internautas,4f4e5b5251a70410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/moda-dos-famosos/em-fotos-da-ca-photoshop-de-preta-gil-e-alvo-de-criticas-de%20internautas,4f4e5b5251a70410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/moda-dos-famosos/em-fotos-da-ca-photoshop-de-preta-gil-e-alvo-de-criticas-de%20internautas,4f4e5b5251a70410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html


115 
 

 
 

Fonte: Site Terra (2013)32. 

 

Em nota, a C&A tenta desfazer os comentários, atribuindo o possível efeito 

causado ao ângulo da imagem, pelo que lamenta. A questão é que na mídia a tal 

publicação desenvolveu uma série de outros enunciados acerca do corpo gordo da 

cantora, do preconceito à atribuição de “exagero” de edição da marca, que revelam 

uma construção de corpo heterotópico.  

Os enunciados sobre o corpo da cantora Preta Gil na campanha da marca C&A 

em 2013 possivelmente tenham contribuído com a resistência ao corpo padrão por 

enunciados imagéticos e verbais postados pela artista em suas redes sociais a partir 

de 2016. No eixo que trata da série de enunciados sobre a resistência nas mídias 

digitais traremos essa construção ética a partir da ética de si por Preta Gil.  

A partir desta série enunciativa pudemos, através de nossas análises, 

descrever uma série de reações sociais em torno do corpo plus size, desde os 

discursos de resistência que se reafirmam pela autoestima das modelos e a moda 

plus size que ganha forças nas passarelas, até o preconceito que revela vontades de 

verdade acerca da magreza e saúde enquanto memórias que se constituíram ao longo 

do tempo e se legitimam até hoje por meio da forte atuação do biopoder com as 

políticas da saúde.  

 

                                                             
32 Disponível em: https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/moda-dos-famosos/em-fotos-da-ca-
photoshop-de-preta-gil-e-alvo-de-criticas-de 
internautas,4f4e5b5251a70410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html.  

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/moda-dos-famosos/em-fotos-da-ca-photoshop-de-preta-gil-e-alvo-de-criticas-de%20internautas,4f4e5b5251a70410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/moda-dos-famosos/em-fotos-da-ca-photoshop-de-preta-gil-e-alvo-de-criticas-de%20internautas,4f4e5b5251a70410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/moda-dos-famosos/em-fotos-da-ca-photoshop-de-preta-gil-e-alvo-de-criticas-de%20internautas,4f4e5b5251a70410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
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4.1.2 Representatividade do corpo plus size na Moda  

 

A representatividade tem a ver com a luta pelo reconhecimento político e social 

de grupos ou indivíduos excluídos por suas diferenças, os quais exigem políticas de 

respeito aos seus direitos como cidadão e ser humano. Considera-se que esse não 

reconhecimento é uma janela para a prática do preconceito, discriminação e exclusão 

social. Assim, os que lutam por representatividade entendem que, além de um direito, 

essa busca também pode ser vista como uma luta por reconhecimento e 

reparações de discriminações históricas. 

Neste eixo trataremos da representatividade a partir de uma modelo vencedora 

de um concurso de beleza voltado para o corpo plus size, Ludmilla Holanda. A escolha 

por apenas uma modelo se deu a priori por não dispormos de tanto material nessa 

dimensão, o que revela que a representatividade nesta categoria ainda é recente. 

Com o corpo plus size inscrito enquanto uma nova verdade acerca do corpo belo, os 

concursos para essas modelos também inscrevem a categoria das misses em novos 

patamares, o que revela resistência e novas práticas de subjetivações no mundo da 

moda  

A representatividade é um dos mecanismos fundamentais para o exercício do 

Estado democrático de Direito. Para a consolidação desse Estado exige-se que o 

pluralismo tenha centralidade na sociedade. Assim, a luta do corpo plus size por seu 

espaço no mundo da moda constitui-se como representatividade, pois tem 

centralidade na formação e projeção da subjetividade, abrindo politicamente espaço 

social para o respeito à diversidade. 

Dado o lugar de influência que a mídia ocupa hoje, ela desempenha importante 

papel em criar espaços para visibilidade e representatividade, oportunizando a 

presença das minorias nas mídias virtuais. Nesse contexto, o corpo plus size encontra 

na mídia virtual um espaço para fazer circular discursos em favor da 

representatividade, mesmo sua presença nas mídias já é em si uma conquista em 

favor dessa representatividade. Essa presença garante voz e força na luta contra 

preconceitos e estereótipos historicamente construídos. 

Um exemplo de representatividade nas passarelas por modelos gordas, pode 

ser descrito a partir dos concursos de beleza que na contemporaneidade ocorrem para 

o segmento plus size.  
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Figura 28: Modelo Plus Size Ludmilla Holanda – Vencedora de Concurso de Beleza. 

 

 
 

Fonte: Site Diário do Nordeste (2019)33. 

 

A modelo Ludmilla Holanda venceu no final do ano de 2019 o concurso Miss 

Plus Size Nacional. O concurso é de grande importância, uma vez que inscreve a 

valorização do copo plus size dando status a sua beleza. Em uma sociedade onde 

não havia lugar para uma miss gorda, o concurso insere a valorização do corpo gordo, 

considerando-o belo e saudável. Assim, o Miss Plus Size Nacional, inscreve o corpo 

gordo em um lugar de representatividade da beleza de muitas mulheres que antes 

não podiam ser misses.  

Ao ser entrevistada pelo Jornal o diário do Nordeste (2019), a modelo 

vencedora do concurso Miss Plus Size Nacional 2019 revela que desde a infância 

sofreu rejeição e bullyng por ser gorda, mas que esse processo não destruiu a sua 

autoestima.  Questionada pelo jornal diário do Nordeste (2019), sobre os cuidados 

para o desfile, a modelo diz que “Miss Plus Size exige uma preparação, não só 

relacionada à beleza, mas de passarela, de como se porta uma miss ao representar 

uma classe que, por muitos anos foi discriminada”. A modelo apresenta 

discursividades de cuidados com a responsabilidade da representatividade nas 

                                                             
33 Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/ludmilla-holanda-supera-
preconceitos-e-conquista-titulo-nacional-de-beleza-plus-size-1.2185706.  

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/ludmilla-holanda-supera-preconceitos-e-conquista-titulo-nacional-de-beleza-plus-size-1.2185706
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/ludmilla-holanda-supera-preconceitos-e-conquista-titulo-nacional-de-beleza-plus-size-1.2185706
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passarelas de um corpo gordo que expressa resistência dentro de um novo segmento 

de moda.  

Essa representatividade dá valor ao corpo gordo que se mantém saudável, 

vindo a ser considerado belo porque representa o corpo de um sujeito que se cuida, 

mantém sua autoestima e domina a passarela, lugar ocupado antes por modelos 

magras, únicas a ter lugar no mundo da moda ou nos concursos de miss.  

 

4.1.3 Corpo plus size e a resistência no Mundo Virtual  

 

Neste ponto, antes de iniciarmos a análise propriamente dita, consideramos 

oportuno que retomemos o conceito de resistência. Pensemos aqui em uma 

resistência que não parte do conceito individual de resistir, mas de uma resistência 

pensada no plural por sabermos que a resistência acontece de uma maneira irregular, 

que assume várias formas. Assim disse Foucault (1979) sobre a ação de resistir:  

 

[...] os pontos, os nós, os focos de resistência disseminam-se como 
mais ou menos densidade no tempo e no espaço, às vezes 
provocando o levante de grupos ou indivíduos, de maneira definitiva, 
inflamando certos pontos do corpo, certos momentos da vida, certos 
tipos de comportamento. Grandes rupturas radicais, divisões binárias 
e maciças? Às vezes. É mais comum, entretanto serem pontos de 
resistência móveis e transitórios, que introduzem na sociedade 
clivagens que se deslocam, rompem unidades e suscitam 
reagrupamentos, percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e os 
remodelando, traçando neles, seus corpos e almas, regiões 
irredutíveis (FOUCAULT, 1979, p. 92). 

 

As forças de resistência são variáveis e atingem grupos, indivíduos e a vida. A 

resistência é capaz de modificar modos de vidas, provoca a sociedade, articula 

movimentos, transita entre o poder. Sobre isso Foucault (1999, p. 92) enfatiza que,  

 

[...] da mesma forma que as redes das relações de poder acabam 
formando um tecido espesso que atravessa os aparelhos e 
instituições, sem se localizar exatamente neles, também a 
pulverização dos pontos de resistência atravessa as estratificações 
sociais e as unidades individuais. E é certamente a codificação 
estratégica desses pontos de resistência que torna possível uma 
revolução, um pouco à maneira do Estado que repousa sobre a 

integração institucional do poder (FOUCAULT, 1999, p. 92).  
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Foucault propõe pensarmos sobre a resistência que se configura a partir de 

uma estratégia global. Essa estratégia não significa uma sobreposição às táticas 

existentes de resistir, mas uma estratégia que levaria em conta as subjetividades das 

diversas singularidades do ato de resistir. Foucault (2015b), em Ditos e escritos, deixa 

claro que não há relações de poder sem resistência.  

 

[...] não há relações de poder sem resistências; que estas são tão mais 
reais e eficazes quanto mais se formem ali mesmo onde se exercem 
as relações de poder; a resistência ao poder não tem que vir de fora 
para ser real, mas ela não é pega na armadilha porque ela é a 
compatriota do poder. Ela existe tanto mais quanto ela esteja ali onde 
está o poder; ela é, portanto, como ele, múltipla e integrável a 
estratégias globais (FOUCAULT, 2015b, p. 244). 

 

Essa ideia de Foucault (2015b) acerca da resistência, pode ser exemplificada 

na análise a seguir, para mostrar que há poder dentro do próprio ato de resistir das 

modelos plus size.  

 

Figura 29: Modelo Flúvia Lacerda em Capa da Revista Trip (Especial Peso). 
 

 
 

Fonte: Perfil do Instagram de Flúvia Lacerda (2018). 

 

Na capa da Revista Trip, onde a modelo plus size Flúvia Lacerda apareceu de 

lingerie, há uma manchete logo abaixo do seu nome com o seguinte enunciado: 

“Cansada de ser a ‘Gisele Bundchen do Plus Size’, a modelo tira a roupa e bate forte: 

‘É hora de largar a hipocrisia e assumir nossos biotipos’”. No enunciado emitido em 
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caráter de resistência, podemos visualizar bem o que Sampaio (2007) propõe, a partir 

de Foucault, ao afirmar que “desde que há uma relação de poder, há possibilidade de 

resistência. Nunca somos pegos na armadilha pelo poder, sempre podemos modificar-

lhe o domínio, em determinadas condições e segundo uma estratégia precisa” 

(SAMPAIO, 2007, p. 3).  

As redes sociais são ambientes que facilitam a interação entre os indivíduos 

contemporâneos, são nesses ambientes interativos que novas práticas discursivas se 

configuram. As mídias virtuais, em particular, tornam-se novos locais de subjetivação 

propícios à novas maneiras de resistir às relações de poder. Assim ressalta Sampaio 

(2007):  

 

O exercício do poder e o funcionamento do capitalismo como 
indissociáveis, tece o plano capaz de estrategizar a resistência, de 
amplificar os focos de instabilidade e recusa e, ao mesmo tempo, 
transversalizar os pontos de luta, de modo não a buscar uma teoria ou 
justificativa totalizadora para revolta, mas a generalizar a resistência 
de forma imbricada e comum (SAMPAIO, 2007, p. 9). 

 

Sejam quais forem as formas de poder, haverá sempre a presença da 

resistência como ação, cujo reflexo incide no processo de subjetivação. O sujeito se 

constitui num processo agonístico que se coloca neste enfrentamento como recusa, 

como intransigência na construção de uma subjetividade própria e não imposta. O 

enunciado que segue, na figura 30, materializa esse enfrentamento como estratégia.  

 

Figura 30: Modelo Flúvia Lacerda em matéria sobre a configuração do “mercado plus size”. 
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Fonte: Perfil do Instagram de Flúvia Lacerda (2018). 

 

Em entrevista a uma revista internacional, a modelo Flúvia Lacerda trata sobre 

o mercado plus size enquanto um novo nicho, mas demonstra acreditar que este ainda 

caminha lentamente, o que atribui ao fato de grandes grifes não aderirem à produção 

de roupas plus size. No Livro escrito pela modelo, esse discurso também se faz 

enquanto uma afirmação no seguinte trecho: “Quando se trata de moda no Brasil, o 

dinheiro da gorda parece não ter muito valor” (LACERDA, 2017). Esse enunciado de 

Flúvia pode ser considerado uma estratégia de resistência quando tido como uma 

forma de se posicionar em relação às estratégias do poder, as quais atuam sobre o 

corpo plus size no mercado da moda. O que pode ser confirmado na afirmação a 

seguir de Sampaio (2007). 

 

O combate às relações de poder, a determinado modo de uma ação 
sobre outra ação, de forma a construir outras relações e aniquilar 
determinado funcionamento do poder é uma tarefa política incessante, 
principalmente, se levarmos em conta que as atuais relações de poder 
se exercem de forma tão intensa em todos os espaços da vida 
cotidiana de modo a fazer a luta parecer uma quimera (SAMPAIO, 
2007, p. 19). 

 

A luta por inserção no mercado consumidor da moda plus size caminha a 

passos lentos. Por se tratar de um ato de resistência que transita entre poderes e 

memória cristalizadas que regem o mundo da moda e por ser representado por um 

público consumidor que foge ao padrão de corpo magro e tenciona os padrões 

hegemônicos de corpos desejados nas passarelas, o corpo plus size pauta sua vida 

na luta cotidiana por espaço e reconhecimento.   

Esse enfrentamento do corpo plus size se dá ainda contra os discursos 

pautados no biopoder, especialmente pelo discurso da medicina que estabelece 

índices de massa corporal que classificam o corpo ideal em termos de saúde. Esse 

peso que mede a massa corporal desejada é levado ao extremo no mundo da moda 

para definir o corpo ideal das passarelas. Na contramão das práticas e discursos que 

estabelecem essas medidas e a associam à saúde, o corpo plus size emerge, 

produzindo um corpo outro, possível e belo.  

Lopes (2014), tratando da descontinuidade discursiva que o corpo plus size 

inscreve sobre o corpo, comenta que se nos dois últimos séculos tornou-se impossível 

associar uma mulher com excesso de peso à beleza e à sensualidade, hoje vemos 
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uma onda de novos dizeres sobre esse sujeito embalados pelo termo “plus size”. 

Desde que os enunciados que adotam o termo invadiram as passarelas, as mídias e 

os concursos de beleza, seu uso inscreve como uma descontinuidade discursiva que 

tende a estabelecer, juntamente com outras práticas, uma nova maneira de ver e dizer 

sobre o sujeito acima do peso. O que contribuiu para inseri-lo em um mercado que 

antes lhes virava as costas: os desfiles das grandes grifes, a alta costura e o mercado 

da moda fashion. A autora considera que os enunciados nos quais o termo plus size 

aparece podem vir a estabelecer uma nova posição social para o sujeito até então dito 

e visto como gordo. 

A partir das práticas plus size e da ocupação de espaços no cenário da moda, 

há uma transformação dos enunciados que produzem uma discursivização positiva 

para esse corpo e, por extensão, para o corpo gordo que conservado em sua saúde 

passa a ser belo, aceitável, admirado. No entanto, o corpo plus size ainda sofre com 

o preconceito que se manifesta nos discursos que se apoiam em uma memória da 

associação da beleza atrelada ao corpo magro. Assim, mesmo que se considere o 

corpo plus size como uma imagem agradável aos olhos, parece haver um 

estranhamento e mesmo não aceitação por parte de alguns quanto à presença desse 

corpo nas passarelas, como se considerassem que esse lugar não lhes pertence. 

Trabalhos como o de Zanette, Lourenço e Brito (2013) examinam como o 

estigma do peso afeta a criação de um projeto identitário. É interessante observar que 

o comum é que o consumidor de moda plus size, ainda se sinta cercado por avaliações 

negativas e estereotipadas. Desta feita, até mesmo dentro deste mercado alguns 

corpos não se sentem confortáveis. Algumas vezes, as pessoas se queixam que 

mesmo as modelos plus size não as representam, essas modelos apresentam um 

padrão de corpo curvilíneo, estilo pera, acentuado por quadris largos e parte superior 

do corpo mais estreita. Parece, então, que ainda há muito a caminhar para que os 

corpos gordos se sintam confortáveis até mesmo entre os seus.  

No campo da moda, o varejo focado em plus size pode potencializar a 

valorização desse corpo, produzindo peças que ajudem o consumidor a se sentir bem, 

encontrando a sua disposição as tendências da moda, o que antes era quase 

impossível. 

Para Santiago (2017, p. 107), “o sujeito não é moda, ele está-na-moda ou fica 

-em-moda”. Essa afirmação, traz a reflexão de que a moda é algo mutável e muitas 

vezes influenciada pelo varejo e pela forma como a mídia lhe aborda. Erguer-se contra 
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esse paradigma significa resistência, e o processo não é fácil. Ainda para Santiago 

(2017), o indivíduo ou a classe social opta por não ser moda, mas por “estar-na-moda”, 

“estar-em-moda”. Opta por fincar o pé voluptuosamente no presente. 

O discurso colhido por uma entrevistada por Zanette, Lourenço e Brito (2013), 

aborda bem o sentimento deste público sobre o comércio e varejo a respeito de como 

a resistência a esses paradigmas pode ser complicada e lenta.  

 

Já tive a fase da moda, modinha, que é o que estava sendo usado no 
momento, e aí eu queria que coubesse em mim de qualquer jeito. Hoje 
eu já sei que não dá pra ser assim, porque não é toda roupa que cai 
bem, então hoje, pra mim, moda é a roupa com que eu me sinto 
confortável, é claro que dentro de algumas coisas que estão sendo 
usadas, né? (Depoimento de uma consumidora - ZANETTE, 
LOURENÇO; BRITO, 2013, p. 266). 

 
 

Figura 31: Jéssica Ipólito para Revista Trip. 

 

 
 

Fonte: Perfil do Instagram de Jész Ipólito (2018).  

 

A resistência se constitui nas redes sociais por diversas práticas discursivas, 

aqui descreveremos/analisaremos ainda a resistência do corpo da mulher gorda, 

negra e lésbica. A figura 31, acima, é de Jéssica Hipólito, autora do blog “Gorda e 

Sapatão”. Em seu blog, a ativista publica acerca da resistência ao poder que impõe 

corpos magros, brancos e heterossexuais como padrão de corpo feminino. 

Analisaremos a resistência que se configura a partir do tipo de corpo descrito pelo 
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texto que segue no quadro abaixo e que foi escrito por Jéssica Ipólito em enunciado 

verbal, a partir do enunciado imagético exibido na figura 31.  

 

QUADRO 4: Texto publicado por Jéssica Ipólito no Instagram. 

 

“A pele que habito não passa despercebida em lugar algum. De tão única, chega a ser 
espantosa aos olhos de transeuntes mal-educados. Negra, lésbica, gorda, ensino médio 
completo, 24 anos, rio-pretense, autora do blog Gorda e sapatão, filha da faxineira da escola 
pública, sem CLT. Era pra ser Joaquim, em homenagem ao meu avô, mas veio menina e 
então é Jéssica [por causa do filme O resgate de Jéssica, de 1989]. Essa pele que carrega 
marcas, desejos, sonhos, também é política e permanece no anseio de mudanças coletivas 
verdadeiras. Ser gorda numa sociedade cujo padrão de beleza é o magro traz a certeza de 
que vão me deixar à parte de muita coisa, como de me sentir confortável em um assento de 
ônibus, ou de encontrar uma peça de roupa que me sirva. Ao meu cabelo são lançados 
olhares de repulsa: o racismo se apresenta de todas as formas a fim de menosprezá-lo. 
Risos, dedos apontados, pessoas que se afastam quando me aproximo, chacota e 
hostilidade gratuita. Eu insisto em exibir meu crespo por aí do jeito que eu bem entender. A 
maioria das vezes, solto, em outros momentos, envolto em um turbante, dando força a toda 
ancestralidade que ele carrega. Longe de casa há cinco anos, entendo que a melhor coisa 
que fiz foi ter largado a universidade por um amor. Me mudei para São Paulo e passei a 
compreender o que significava sair de mãos dadas com uma mulher na rua, mas não só isso: 
compreendi a mim mesma. Foi assustador e ao mesmo tempo delicioso. Na rua, quando 
estamos juntas, os olhares e comentários também marcam presença, num repúdio 
organizado e bem orquestrado pela norma heterossexual que julga – e mata – quem se 
‘desvia’. Até na família, sou uma espécie de pária, que cresce à parte. Aprendi a lidar da 
melhor forma possível com familiares que ainda mantém o preconceito velado sobre mim. 
Aprendi que minhas escolhas vistas como erradas ou desagradáveis serão contestadas até 
o fim. Talvez por isso tenha feito a escolha de um caminho inverso: faço da minha vida um 
porto seguro com pessoas que me querem bem, e nós nos enlaçamos e nos fortalecemos 
como numa nova família. A pele que habito é composta de amor, empatia, força, coragem 
[...]” 

 
Fonte: Perfil do Instagram Jész Ipólito (2018).   

 

Jéssica não é um corpo plus size. É o corpo gordo estigmatizado, considerado 

feio socialmente pela desproporção. A esse corpo gordo se imprime a pele negra e o 

“desvio” sexual. No texto acima se inscreve uma multiplicidade de atos de resistência. 

Ao se enunciar de pele negra, lésbica e gorda, a blogueira Jéssica traz a memória de 

várias resistências ao poder que historicamente tem enfrentado esses sujeitos na 

sociedade. A pele negra, ao longo do tempo, desbrava uma luta contra o racismo. A 

orientação sexual lésbica aponta para outro ato de resistência, tendo em vista que a 

heterossexualidade é considerada a orientação hegemônica, sendo outras formas 

tidas como desviantes ou fora do padrão em nossa sociedade. O corpo gordo não é 

menos discriminado. 
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No relato de Jéssica Ipólito ainda se registra seu grau de escolaridade, “ensino 

médio completo, 24 anos”. Esse enunciado assinala uma outra desvantagem social 

para Jéssica – a de não ter elevado grau de formação. 

Ao se identificar no seu blog como “Gorda e sapatão” esse sujeito assume um 

lugar de fala cuja formação discursiva produz sentido a partir de um posicionamento 

que se contrapõe ao hegemonicamente aceito socialmente, marcando sua 

subjetividade transgressora numa atitude que ao se enunciar assim exige respeito ao 

direito de ser diferente dos comportamentos cristalizados culturalmente 

Assim, “Gorda e Sapatão” é um enunciado formado por duas palavras 

“pesadas”, “fortes”, mas que refletem grande resistência. Outros enunciados no 

discurso de Jéssica apontam para a discriminação que sofre, em “filha de faxineira”, 

evidencia que sua condição econômica também denuncia a falta de oportunidades 

que teve socialmente.  

Embora não seja plus size, o relato de Jéssica compõe essa parte do trabalho 

por nos proporcionar uma discussão sobre o tratamento social de discriminação ao 

corpo gordo, além do “peso” dessa discriminação quando além de gordo o sujeito 

assume outras identidades que fogem ao padrão. A condição social de Jéssica e sua 

luta para assumir sua verdade nos serve também aqui para mostrar como o sujeito 

desenvolve práticas, técnicas de se produzir diferentemente do que lhe é imposto, 

construindo-se, por essas práticas, eticamente. 

As mídias digitais e redes sociais revelam modos de subjetivação que 

inscrevem novas verdades, revelando a partir da memória discursiva regularidades e 

desregularidades, por meio dos diversos enunciados produzidos a cada segundo, 

especialmente nas redes sociais.  

Se voltarmos a uma memória recente de uma média de 10 anos atrás, 

perceberemos corpos como o de Jéssica inscritos em outros locais, silenciados.  

O poder por meio da governamentalidade, inscreve enquanto vontade de 

verdade acerca de beleza e corpo ideal, o corpo magro, branco e heterossexual. 

Essas vontades de verdades construídas ao longo do tempo, inscrevem o corpo 

feminino em um lugar de docilidade e, consequentemente, de fácil domínio, controle.  

A escolha do enunciado imagético e verbal de Jéssica Ipólito para este trabalho, 

apresenta um outro corpo gordo, que não é tido como belo e que revela outras 

resistências – aquela que inscreve uma memória de discriminação da cor da pele e 

exclusão pelo baixo grau de escolaridade.   
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A resistência apresentada pelo enunciado verbal produzido pela blogueira 

Jéssica Ipólito, é uma resistência ao modelo patriarcal, revelando, inclusive, o acesso 

negado a educação ao longo de sua vida. Fato que expõe a maneira devastadora que 

o poder por meio da governamentalidade pode se manifestar sobre o corpo de uma 

mulher que foge a diversos padrões impostos pela sociedade.  

Vendo o blog de Jéssica, percebemos que a emergência das mídias digitais 

oportunizou um espaço para os sujeitos se contarem, falarem de suas experiências, 

marcando-se social e politicamente como sujeitos de sua própria verdade, 

contrapondo-se a uma vontade de verdade que os exclui e lhes impõe uma identidade.  

A mídia digital é capaz de descrever todas essas subjetividades, vontades de 

verdades construídas e atos de resistências. Resistir, colocar tais enunciados em 

evidência como os de Jéssica, descrevem as técnicas de subjetivação e resistência 

que se fortalecem na mídia contemporânea.  

 

4.1.4 Preta Gil – Resistências às vontades de verdades  

 

Outro enunciado escolhido para acrescentar à análise da resistência é uma 

postagem da cantora e atriz Preta Gil em seu Instagram. Consideramos aqui a 

proliferação de enunciados em torno dessa postagem, enfocando as estratégias do 

biopoder e a heterotopia como mecanismo de resistência, de insubmissão à vontade 

de verdade. Tomamos a governamentalidade, especialmente no que essa significa 

como um trabalho do sujeito sobre si no enfrentamento às formas de subjetivação 

impostas pelo poder. 

O biopoder produz sujeitos a partir das vontades de verdade instituídas pelas 

relações de saber e poder. Em seu processo de subjetivação, o sujeito desenvolve 

técnicas de si que funcionam como mecanismos de contraposição a essas verdades, 

sendo essas estratégias formas de insubordinação, cujo resultado é a produção de 

uma subjetividade outra. É isso que faz Preta Gil na postagem exposta na figura 32.  

 

Figura 32: Post de Preta Gil usando lingerie. 
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Fonte: Perfil do Instagram de Preta Gil (2019). 

 

A escolha destes dois últimos enunciados imagéticos a partir do Instagram da 

cantora/modelo Preta Gil, deu-se em virtude do movimento analisado aqui neste 

trabalho, especialmente no que tange ao eixo das reações sociais ao corpo plus size 

e ao eixo da resistência. Para isso, tomamos uma campanha publicada em 2013, a 

partir da qual a cantora/atriz é criticada pelo excesso de fotoshop usado. A reação da 

cantora/atriz demonstra enfrentamento a esse policiamento midiático dos internautas 

ao seu corpo. 

No enunciado presente na figura 32, Preta Gil aparece de lingerie preta, de 

joelhos e com braços erguidos em uma cama. A imagem aponta a ideia de liberdade, 

corpo livre, sem amarras. No enunciado verbal da postagem, Preta Gil diz da 

satisfação de sua relação com o corpo e poder exibi-lo: “Poder falar abertamente sobre 

desconstrução dos padrões de beleza, nossa relação com o corpo e a sensualidade 

pelo ponto de vista da mulher, é um grande prazer”.  

Algumas questões merecem destaque no enunciado verbal postado por Preta 

Gil: a atitude de desconstrução dos padrões de beleza, a relação com o corpo e 

sensualidade pelo ponto de vista da mulher. Nesse discurso vemos com vivacidade a 

questão da construção de um novo padrão de corpo sensual, ou seja, uma nova 

verdade sobre o corpo. Verdade que se constrói a partir de uma relação da mulher 

com seu corpo e que inscreve seu processo de autoestima, trazendo à tona o discurso 

do empoderamento e da resistência.  
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A “nova Preta Gil”, diferente da exibida na campanha da marca C&A, apresenta 

uma construção ética sobre o seu corpo a partir da estética de si, revelando aceitação 

do corpo gordo com estrias e celulites. O que produz novos enunciados verbais por 

parte das seguidoras, como em destaque no print da seguidora @wendybezerra que 

comenta “maravilhosa”, o que produz uma verdade sobre a beleza do corpo gordo. 

Uma questão é importante destacar é que a resistência constrói novas verdades e a 

aceitação do corpo é uma delas.  

No mesmo anunciado verbal, a modelo/cantora, cita o nome da grife que a 

veste. Nesse movimento, vemos assinalado o novo nicho de mercado plus size, 

abrindo espaço para um corpo outro que foge ao padrão da memória sobre o corpo-

modelo tradicional no mundo da moda.  

Essa situação é paradoxal, pois ao mesmo tempo que se aproveita o espaço 

para inscrever a presença do corpo plus size, também se insere nas estratégias do 

consumo das empresas/indústria da moda. Mesmo assim, o processo de subjetivação 

se dá, configurando uma construção agonística nas malhas das tramas do poder.  

 

Figura 33: Preta Gil de lingerie branca e mostrando suas estrias. 

 

 
 

Fonte: Site Istoé (2019). 
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O enunciado da figura 33 foi coletado do site da revista ISTOÉ em 2019. Na 

imagem, a cantora/modelo Preta Gil aparece vestida em lingerie branca e um ponto 

que chama a atenção são as marcas de estrias pelo corpo.   

A lingerie branca também chama a atenção, uma vez que a cor é vista pela 

moda como uma cor que revela e destaca as curvas de uma maneira mais avantajada. 

Inclusive, apresentando um discurso de que “branco engorda”.  

Se voltarmos à memória da campanha da grife C&A, analisada anteriormente 

nesta pesquisa, teremos uma nova verdade sobre o corpo de um mesmo sujeito em 

um curto espaço de tempo, pois em 2013 a grife C&A remodela o corpo de Preta Gil 

e em 2019 o click não esconde as marcas “indesejáveis” do corpo.  

É possível que essa transformação seja efeito da presente discursivização que 

favorece na atualidade práticas de valorização da autoestima, as quais levam esses 

sujeitos a rejeitarem a remodelagem do corpo nas fotos, o que pode ser visto como 

atitude de resistência frente à exigência social e midiática do corpo “perfeito”.  

Essas novas maneiras dos corpos se constituírem são marcadas pelo diálogo  

entre memórias que se contrapõem, numa luta que inscreve a resistência do corpo 

plus size e que se inscreve nos fios do discurso na contemporaneidade.  

Na linha da questão foucaultina, para pensar essa produção da subjetividade 

na modernidade, é oportuno levar em consideração que esses corpos plus size se 

recusam a ser o que dele se diz. Assim, vale a observação:   

 

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas 
recusar o que somos. Temos que imaginar e construir o que 
poderíamos ser para nos livrarmos desse “duplo constrangimento” 
político, que é a simultânea individualização e totalização própria às 
estruturas de poder moderno. [...]. Temos que promover novas formas 
de subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que 
nos foi imposto há vários séculos (FOUCAULT, 1995, p. 239). 

 

Nessa linha de reflexão, o sujeito plus size desenvolve uma relação consigo 

mesmo e com os outros que dá forma à própria vida, contrapondo-se às imposições 

normativas e revelando a construção de uma ética de si.  

É importante destacar quem está construindo essa ética de si acerca de seu 

corpo e resistindo ao poder. Trata-se de uma cantora conhecida nacionalmente, sua 

popularidade permite autoafirmação por outras mulheres que fogem do padrão de 

corpo magro, isso também é observado pelas marcas de roupas plus size.  
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A construção ética por meio das diversas práticas discursivas por enunciados 

verbais e imagéticos revela novas maneiras de resistir ao poder e as imposições 

sociais acerca do corpo, especialmente, resistindo ao biopoder. Como disse Foucault, 

a resistência transita entre o poder, assim, onde há poder há resistência. Nesse 

sentido, a resistência dá vida a um novo “nicho” de mercado, de forma que resistir 

também passa a estar na moda.  

Nesse novo “nicho” de mercado que movimenta consideravelmente a 

economia, ainda não temos a adesão considerável das grandes grifes, o que nos leva 

a outras questões, como a de que as consumidoras das grandes grifes geralmente 

dispõem de recursos financeiros para cirurgias plásticas e construção de um corpo 

esbelto. Isso poderia ser uma questão para continuidade de estudos sobre moda e 

corpo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta dissertação tratou de analisar as práticas discursivas de modelos plus size 

no mundo da moda e na mídia para se constituírem como sujeitos de resistência. Para 

desenvolver a presente análise traçamos o seguinte trajeto de leitura do corpus: corpo 

gordo-corpo-plus size-moda-mídia-resistência. A leitura/análise considerou os 

seguintes eixos de séries enunciativas: reações sociais ao corpo plus size na mídia 

virtual; representatividade do corpo plus size na moda; corpo plus size e resistência 

no espaço virtual voltado ao mundo da moda. Isso possibilitou que realizássemos uma 

descrição e interpretação das transformações do discurso sobre o corpo no mundo da 

moda, bem como dos processos de constituição de uma subjetividade plus size no 

universo da moda.  

A pesquisa adotou a perspectiva analítica proposta por Foucault para a Análise 

do Discurso, dialogando com suas contribuições para análise da produção de 

verdades e subjetividades a partir da relação sujeito-saber-poder. Esse diálogo 

incorporou-se aos estudos da mídia e da moda. Para realizar a análise, selecionamos 

enunciados que circularam na mídia virtual e que evidenciaram as práticas de sujeitos 

plus sizes para marcar seu espaço no mundo da moda. Nesse rumo, o trabalho de 

investigação priorizou os mecanismos de resistência desses sujeitos para se 

constituírem além dos discursos e práticas que estabeleceram uma memória do corpo 

magro como padrão de beleza no mundo da moda, inscrevendo um outro corpo nesse 

espaço. Considerou-se as práticas do sujeito plus size como práticas de resistência, 

enfatizando os mecanismos que sinalizavam as contracondutas na produção de uma 

estética desses sujeitos. 

A análise ainda demonstrou que as prática e cuidados do corpo plus size 

mostram que os discursos sobre o corpo, ao longo dos séculos, são resultados das 

mutações do olhar sobre o corpo e de políticas do corpo que sofrem transformações 

históricas. No mundo da moda isso parece ter sido favorecido pelas práticas plus size 

que evidenciam um corpo gordo com estilo de vida saudável, o que entra na ordem 

discursiva dos enunciados sobre corpo e saúde da contemporaneidade. 

Mesmo assim, como efeito da descontinuidade discursiva, há um movimento 

da memória que tenciona os discursos e produz a coexistência de discurso de 

discriminação e preconceito ao corpo plus size, ao lado de discursos que afirmam 

esse corpo como belo, especialmente para os novos nichos da moda.  
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 Nesse espaço, o corpo plus size emerge como efeito das relações entre 

práticas discursivas e não discursivas, inscritas em um dado momento histórico. 

Afinal, neste início de século, o olhar sobre o corpo mudou e os discursos sobre ele 

inscrevem um novo corpo no espaço das passarelas e na mídia virtual, fazendo 

repensar nessas práticas e espaços o padrão de beleza.  

Do exposto neste trabalho, somos levados a concluir que as mudanças 

provocadas pelas práticas do corpo plus size materializam mudanças no mundo da 

moda e nos discursos sobre a beleza, além de se constituírem como mecanismos por 

meio dos quais o sujeito plus size constrói-se como sujeito de resistência, que se 

empodera na luta contra o preconceito social que ainda insiste em negar lugares para 

esse corpo.  

Neste momento em que se deseja produzir um efeito de fim para esta pesquisa, 

acentuamos sua relevância social em um mundo que se faz cada vez mais intolerante, 

oprimindo sujeitos a partir de discursos construídos por relações de poder complexas 

que permeiam e atravessam, de maneira relevante, os veículos midiáticos e o 

cotidiano do sujeito que não se enquadra no padrão estabelecido pelas práticas 

cristalizadas socialmente. Registrar a luta de sujeitos plus size em um trabalho 

acadêmico é uma contribuição à luta desses sujeitos na sua construção ético-política. 

Nessa ordem, a presente pesquisa tomou os discursos sobre o corpo plus size, 

mostrando que os sentidos sobre ele se produzem em relações históricas que 

envolvem o saber, o poder e a subjetividade. Assim, este trabalho se destaca por 

traçar um trajeto de leitura dos discursos e práticas do/sobre o corpo plus size, a partir 

de categorias da Análise do Discurso, trazendo contribuições a esse campo de 

investigação. 
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