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Mexo, remexo na inquisição, 

Só quem já morreu na fogueira 

Sabe o que é ser carvão 

Eu sou pau pra toda obra 

Deus dá asas a minha cobra 

Minha força não é bruta (adoro essa frase) 

Não sou freira, nem sou puta. 

Porque nem toda feiticeira é corcunda 

Nem toda brasileira é bunda 

Meu peito não é de silicone 

Sou mais macho que muito homem 

 

(Rita Lee) 



 
  

RESUMO  

 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo principal analisar os discursos de ódio 
contra o corpo gordo feminino na mídia digital Instagram à luz das teorias da Análise 
do Discurso de tradição francesa, seguindo pelo método arqueogenealógico de 
Michel Foucault.  Abordamos inicialmente neste trabalho a história da AD e suas 
categorias de análise, seguido de uma descrição da história da beleza feminina 
como uma forma de resistência. Para melhor compreender essa resistência, também 
abordamos a história do corpo ao longo dos séculos, já que este é o nosso objeto de 
pesquisa. Assim, para que a análise tenha consistência, optamos por trabalhar 
categorias como: “sujeito”, “discurso”, “formação discursiva”, “memória discursiva”, 
“enunciado”, “poder e resistência”. A nossa análise foi construída considerando os 
aparatos metodológicos e as categorias de análise que mencionamos anteriormente. 
Assim, trata-se de uma pesquisa descritiva e bibliográfica, pois analisamos e 
interpretamos 10 postagens, que trazem discursos verbais e imagéticos retiradas 
exclusivamente da mídia digital Instagram. Quanto aos resultados, percebemos que 
o corpo gordo feminino ainda passa por diversos problemas na sociedade, e isso se 
dá principalmente pelos discursos de ódio que predominam sobre seus corpos e 
estão interligados pelos estereótipos criados na sociedade. Mesmo assim, percebe-
se que, por meio da mídia, especificamente a digital, esses corpos demostram 
empoderamento e resistência.  Finalmente, podemos considerar que, apesar dos 
estereótipos impostos, a mulher se percebe como sujeito empoderado que ocupa 
um lugar social sem se submeter às normas disciplinadoras do corpo. O corpo é 
assim, uma fonte de poder e de resistência. 

Palavras-chave: Corpo gordo. Discurso de ódio. Mulher. Mídia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

This research work has as main objective to analyze hate speech against the female 

fat body in the digital media Instagram and in the light of the Discourse Analysis 

theories of French tradition, more specifically of Michel Foucault's 

archeogenealogical method. In this paper, we first approach the history of AD and its 

categories of analysis, followed by a description of the history of female beauty as a 

form of resistance. To better understand this resistance, we also approach the history 

of the body over the centuries, since this is our object of research. Thus, for the 

analysis to be consistent, we chose to work with categories such as: “subject”, 

“discourse”, “discursive formation”, “discursive memory”, “statement”, “power and 

resistance”. In the third moment, our analysis was built considering the 

methodological apparatus and the categories of analysis that we mentioned earlier. 

In the analysis we present 10 posts that bring verbal and imaginary speeches. These 

posts were taken exclusively from the digital media Instagram. As for the results, we 

realize that the female fat body still goes through several problems in society, and 

this is mainly due to the hate speech that predominates over their bodies and is 

interconnected by the stereotypes created in society. Even so, it is clear that, through 

the media, specifically the digital one, these bodies demonstrate empowerment and 

resistance. 

Keywords: Fat body. Hate speech. Woman. Media 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o corpo gordo tem sido vítima de constantes discursos de ódio 

nas redes sociais, sendo ridicularizado e exposto como se não pudesse existir, ou 

melhor, como se todos os corpos devessem seguir um padrão universal de beleza, 

como o corpo magro, ou o “corpo ideal”. Assim, mesmo com o discurso de ódio 

contra o corpo gordo, há formas de resistência desse corpo que se inscreve, por 

exemplo, na mídia digital. 

Nesse sentido, pode-se entender o corpo gordo feminino como uma forma de 

ser, existir e resistir, considerando o que Foucault (1998, p. 72) diz: “onde há poder, 

há resistência”. Dessa forma, os corpos exercem esse “poder” – visto que o poder 

está em toda parte.  

Assim, o objetivo geral de nossa pesquisa é analisar os discursos de ódio 

contra o corpo gordo feminino no Instagram, a partir do funcionamento de 

estereótipos e de estratégias de resistência. Como objetivos específicos optamos 

por: descrever as condições em que os discursos de ódio contra o corpo gordo são 

produzidos; identificar o que leva à produção desses discursos; averiguar as 

relações de poder e as resistências na exposição desses corpos. 

Assim, as materialidades discursivas que analisamos foram retiradas da rede 

social instagram, que vem servindo como meio de diversão de jovens e adultos, 

além de prestar serviços em relação a divulgações, publicidade, militância, entre 

outros. No instagram, fotos e vídeos são postados com o intuito de garantir vários 

likes e comentários. No entanto, imagens que, para a sociedade, são consideradas 

“anormais”, pois não pertencem ao padrão politicamente correto de corpos, vêm 

recebendo duras críticas, gerando, assim, discursos de ódio que maculam a imagem 

do sujeito que se expõe na mídia digital.  

A análise do corpus se deu com base em categorias da AD, como: sujeito 

discursivo, sentido, relações de saber/poder, resistência e memória. Optamos por 

desenvolver uma pesquisa baseada em como as imagens postadas nessa rede 

social desperta o posicionamento das pessoas, pois, em uma “sociedade líquida” em 

que os indivíduos fragmentam-se cada vez mais em seu cotidiano (BAUMAN, 2005), 

é comum nos depararmos com moldes impostos principalmente às mulheres. 

Algumas optam por aderir a esses padrões, pois, como diz Priore (2000, p. 11), “[...] 

não nos preocupamos mais em salvar nossas almas, mas em salvar nossos corpos 
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da desgraça da rejeição social”, outras, porém, exercem seu poder de escolha sobre 

seu corpo e não se envergonham disso.  

A constituição do corpus se dá a partir da análise de discursos de ódio 

produzidos através de postagens de corpos gordos nas redes sociais, descrevendo 

como foram produzidos, quais os estereótipos por trás destes, mostrando o ideal de 

“corpo perfeito” para a sociedade. Para tanto, cabe citar que nossa análise se dá por 

meio das teorias do discurso de Foucault (1970; 1995; 1998); sobre a história da 

beleza e do corpo nossa fundamentação é composta pelas abordagens de Priore 

(2013), Perrot (2012), além de Tavares (2012), Pinsky (2013) e Courtine (2013).  

Assim, a proposta desta pesquisa prioriza uma temática que aborda questões 

com implicações na vida cotidiana de mulheres contemporâneas em um mundo 

influenciado pelas mídias digitais, no caso em foco, os discursos referentes às 

postagens no Instagram, feitas por mulheres de corpos gordos.  

Procuramos escolher os discursos que mais se mostraram agressivos e/ou 

pejorativos às postagens em questão, considerando os efeitos de sentido que um 

discurso traz. Esse fato nos leva a tentar interpretar quais os fatores que estão 

enfatizados na construção desses discursos contra o corpo gordo, considerando-os 

como uma série de “acontecimentos discursivos” (FOUCAULT, 2006, p.12). 

Em face do que é abordado aqui, sobre as diversas relações que o corpo da 

mulher traz à tona nessa sociedade contemporânea e, como bem dizemos, 

preconceituosa, optamos por dividir os capítulos em três tópicos, além da 

introdução. 

Discorremos no primeiro ponto acerca da constituição metodológica da nossa 

pesquisa, como selecionamos o corpus e como está composto o nosso arquivo. 

Assim, ao selecionar esse corpus objetivamos analisar os estereótipos midiáticos e 

os discursos de ódio contra o corpo gordo no Instagram. A metodologia do trabalho 

é de cunho qualitativo-interpretativista (MOITA LOPES, 1996), com foco na 

Linguística, mais especificamente na Análise do Discurso de tradição francesa, 

adotando o modelo de estudo arqueogenealógico de Foucault.  

Assim, nosso trabalho segue a seguinte ordem: No segundo capítulo, 

abordaremos um pouco sobre a teoria que embasa este trabalho, como, por 

exemplo, as categorias de análise que serão utilizadas. No terceiro capítulo, a 

história da beleza e do corpo será apresentada, como forma de situar o leitor para a 

temática principal abordada. Nosso capítulo analítico vem em seguida, trazendo 
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imagens e enunciados retirados de páginas do instagram, . Por fim, apresentamos 

nossas considerações finais e as referências que subsidiaram este trabalho.   
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2 TEORIZAR É PRECISO: ENTENDENDO A ANÁLISE DO DISCURSO DE 

TRADIÇÃO FRANCESA 

 

A teoria sem a prática vira “verbalismo”, assim como a teoria sem a prática 

vira “ativismo”. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a 

práxis, a ação criadora e modificadora da realidade (FREIRE, 1996, p.18). 

  

 

 Na epígrafe que abre este capítulo percebemos a importância que a teoria 

tem na constituição de uma realidade como um todo. É com esta ênfase que Paulo 

Freire (1996) nos fala de uma união entre prática e teoria, visando, assim, essa 

construção.  

 Em face dos vários questionamentos que a teoria nos traz, este capítulo serve 

para responder algumas indagações sobre as ideias mobilizadoras sobre as teorias 

da análise do discurso, suas faces epistemológicas, categorias de análise, entre 

outros. Assim, sempre levando em consideração que “conhecimentos não são 

eternos” (BARTHES, 1998; VEYYNE, 1998), teceremos as configurações dessa 

historicização, atentando para as configurações que foram feitas no interior da AD. 

 Os estudos do discurso manifestam-se, nesse sentido, como um ambiente 

dialógico e também multidisciplinar, pois, como veremos adiante, faz parte de um 

campo extenso, crítico e fascinante que envolve diversas manifestações discursivas. 

É a partir disso que teceremos o nosso aparato teórico para a análise do Corpus. 

 Para tanto, nos tópicos que traremos a seguir, atentaremos para uma 

discussão ligada à história da Análise do Discurso, seu surgimento, a constituição 

enquanto disciplina e Pechêux com contribuições de alguns autores. Com essas 

reflexões, poderemos perceber a importância de uma disciplina voltada para o 

discurso. 

 

2.1 HISTORICIZANDO A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

A Análise do Discurso (AD) caracteriza-se como uma disciplina e constitui-se 

através da ligação de diversas áreas do conhecimento. Tem como proposta ligar 

âmbitos que vão desde a articulação das ciências sociais, até o estudo de disciplinas 

como Linguística, Teoria do Discurso e Psicanálise, abordando, assim, as 

concepções de ideologia e de linguagem. 
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Garcia (2003) ressalta que, para Pêcheux, era inadequado (e por isso 

inaceitável) manter o abismo reinante entre a prática linguística (como tentativa de 

produção a-política de discursos sobre a linguagem pela “ciência” linguística), e a 

prática política” (como conjunto de atividades que pressupunham o mito da 

transparência da linguagem). Fazendo referência à constituição heterogênea da 

Análise do Discurso, foram articuladas três regiões de estudo para essa área que 

procurava “unir” correntes e postular teorias. Pêcheux & Fuchs (1975) as abordam 

da seguinte maneira:  

 

[...]  o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 
transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; Linguística, como 
teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação ao 
mesmo tempo; à teoria do discurso, como teoria da determinação histórica 
dos processos semânticos (PÊCHEUX; FUCHS, 1975, p. 47).  

 
 

Nesse sentido, esse materialismo da Análise do Discurso fazia com que 

muitos estudiosos pudessem “passear” entre os vários sentidos que um discurso 

poderia produzir ao longo de um período, sendo assim, a preocupação da Análise do 

Discurso surge através da necessidade de se construir um processo discursivo que 

mantivesse, também, relações com a ideologia. 

 

A Análise do Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 
não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata 
do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de 
curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra 
em movimento, prática de linguagem [...] (ORLANDI, 2015, p.13). 

 

 

 Na Análise do Discurso o que se busca compreender é como a língua faz 

sentido, e esses sentidos são produzidos por meio da articulação entre história e 

memória. Uma das construções defendidas pela Análise do Discurso é a de que 

sempre irá existir uma relação entre língua e ideologia. É nesse sentido que 

Pechêux (1988) diz não haver um discurso sem sujeito ou um sujeito sem ideologia, 

pois é através dessas duas pontes que a língua irá fazer sentido. 

 As propostas desse estudioso fez com que suas ideias se tornassem 

interdisciplinares, pois juntavam diversos campos de estudo com um objetivo 

principal: estudar o discurso. Essa proposta chegou não só com a vontade de que a 
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Análise do discurso fosse considerada uma disciplina, mas como radicalização de 

uma nova forma de se ver o discurso de várias esferas diferentes.  

 A compreensão desse objeto de estudo, voltava-se, assim, não só para o 

“extralinguístico”, mas para tudo que fosse social, histórico, ideológico e que 

produzisse discursos. Com base nisso, Pechêux (1975) diz que, quando se fala em 

discurso, torna-se sempre impossível “analisar um discurso como um texto, isto é, 

como uma sequência linguística fechada em si mesma, mas que é necessário referi-

lo ao conjunto de discursos possíveis, a partir de um estado definido das condições 

de produção” (PÊCHEUX, 1990, p. 79). Esse conjunto de relações possíveis ao se 

analisar um discurso é o que faz com que ele tenha sentido no jogo de ideias 

proposto por um falante.  

 Assim, nos estudos discursivos não se pode haver uma separação entre 

forma e conteúdo, pois é reunindo esses dois que a materialidade terá sentido e 

significação para alguém ou algo. A simbologia tratada pela Análise do Discurso é o 

que a faz ter um caráter único, histórico e social com o mundo e com o “eu” que 

pronuncia um enunciado. 

 Para tanto, tem-se, na Análise do Discurso, considerações a respeito de que 

a língua tem sua própria ordem; a história é realmente afetada pelos sentidos com 

que um discurso é produzido; o sujeito não controla o seu dizer, pois é através dela 

que muitas ideologias irão surgir, consciente ou inconscientemente (ORLANDI, 

2015).  

 Diante disso, vale salientarmos a importância que a Análise do Discurso 

possui, pois, além de trabalhar diversos conhecimentos, traduz fronteiras que antes 

eram desconhecidas. O discurso, seu principal objeto, reflete, conceitua, produz e 

ideologiza novas formas de pensar. Em outras palavras, a perspectiva do discurso 

faz sentido porque produz sentidos diversos.  

 É nesse contexto que a escola francesa da Análise do Discurso se torna 

responsável por repassar as tradições europeias e fazer a ligação entre Linguística, 

marxismo e psicanálise, levando em consideração a interdisciplinaridade que 

envolvia esse campo.  

 

Dessa forma, a linguagem passou a ser um fenômeno que deve ser 
estudado não só em relação ao seu sistema interno, enquanto formação 
linguística a exigir de seus usuários uma competência específica, mas 
também enquanto formação ideológica, que se manifesta através de uma 
competência sócio-ideológica (BRANDÃO, 2012, p. 17). 
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 A linguagem, assim, torna-se algo que deve ser compreendido através das 

várias formações ideológicas e discursivas em que um determinado sujeito se 

encontra.  

 A AD também foi desenvolvida através de três fases. A primeira época da 

AD aconteceu no ano de 1969 até 1975. Ela foi marcada pela relação entre Pechêux 

e Althusser, acerca do conceito de ideologia. A análise de objetos dessa época 

contava com o estudo de textos políticos e elementos que estavam voltados 

exclusivamente para eles. Uma das principais preocupações desse período e 

desses analistas era a questão dos métodos estruturados, destacando-se os 

cálculos matemáticos que descrevem todo o processo discursivo (MAZZOLA, 2010). 

Neste sentido, cabia se perguntar: “Qual é, então, o papel do analista? A ele cabia 

interpretar o dados obtidos após a automatização, relacionando-os com a) a 

ideologia; b) com os sujeitos; e c) com as condições histórico-sociais” (MAZZOLA, 

2010, p. 45).  

  Neste contexto, Pêcheux (1997, p. 311) diz que “[...] um processo de 

produção discursiva é concebido com uma máquina autodeterminada e fechada 

sobre si mesma, de tal modo que um sujeito-estrutura determina os sujeitos como 

produtores de seus discursos”. Assim, os sujeitos discursivos produziam sentidos 

que eram considerados como uma paráfrase. O sujeito era tratado como um 

assujeitado, o qual tinha a ilusão de que era a fonte de seus dizeres, mas na 

verdade era apenas um reprodutor do já-dito, ou seja, “a existência do outro estava 

subordinada ao primado do mesmo” (PÊCHEUX, 1997, p. 313 apud MAZZOLA, 

2010, p. 46). 

 Por causa dos conflitos e polêmicas geradas em torno dessas questões, a 

segunda época da AD surgiu. O marco dessa transição foi o livro Les verités de La 

Palice1, que tratava de uma crítica à Semântica Formal, reiterando o que foi alvo de 

críticas na primeira fase: as teses althusserianas e o sujeito ‘assujeitado’.  

 Nessa segunda época (1975-1980) e com a publicação desse livro de 

Pechêux, juntamente com Fuchs, passam a chamar a AD de “empreendimento”, 

compondo o que eles chamavam de “quadro epistemológico geral” (MAZZOLA, 

2010). Nesse quadro, era importante considerar: 

 
1 Semântica e Discurso (Pechêux, 1995) 
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 1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 
transformações, compreendida aí a teoria das ideologias;  
2. à linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 
enunciação ao mesmo tempo; 
3. A teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos 
processos semânticos. Convém explicitar ainda que estas três regiões são, 
de certo modo, atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade 
(de natureza psicanalítica). (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, p. 163-164). 
 
 

 Mesmo nesta segunda época, a AD ainda mantinha fortes relações com a 

primeira época, justamente pelo processo ideológico existente, fazendo com que 

Pechêux estudasse discurso, sujeito e ideologia como categorias intrínsecas. Foi 

nessa época que a noção de formação discursiva foi “emprestada” por Foucault a 

Pechêux. A questão de “máquina estrutural” estava cada vez mais ligada a essa 

categoria. As formações discursivas, então:  

 

[...] determinavam o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de 
uma arenga, um sermão, um panfleto, uma exposição, um programa etc.) a 
partir de uma posição dada numa conjuntura, isto é, numa certa relação de 
lugares no interior de um aparelho ideológico, e inscrita numa relação de 
classes (PÊCHEUX; FUCHS, 1993,  p. 166-167 

 
 

 Essa noção de formação discursiva estava muito ligada às questões 

pertencentes ao sujeito ideológico, o qual, segundo Pêcheux e Fuchs (1993, p. 166), 

seria “um conjunto de atitudes e representações [...] e se relacionavam mais ou 

menos diretamente a posições de classes em conflito umas com as outras” 

(PÊCHEUX, FUCHS, 1997, p. 166). Assim, para Pechêux e Fuchs essas reflexões 

manifestavam importantes problematizações do que se chamaria “efeitos de 

sentido”. Nisto, o efeito de sentido constituia-se como uma relação parafrástica, ou 

seja, a língua é o local onde se realizam todos esses efeitos.  

 Nessa mesma época, Pechêux e Fuchs também sentem a necessidade de 

estudar minuciosamente outros elementos, como: superfície linguística, objeto 

discursivo e processo discursivo (MAZZOLA, 2010). Este mesmo período também foi 

um marco para o estudo de duas incorporações: o conceito de aparelhos ideológicos 

do estado, e a releitura do que seria uma formação discursiva.  

 Por fim, a terceira época inicia-se entre 1980 e 1983, terminando com a 

morte de Pechêux. Alguns estudiosos ainda dizem que esta fase dura até os dias de 

hoje. Foi nesta época que os trabalhos de Foucault foram incorporados aos de 

Mickail Bakhtin – sobre a heterogeneidade dos discursos. É um momento marcado 
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pelo encontro de teóricos e pela “quebra” de alguns conceitos estudados até então. 

Deve-se considerar, também, que houve uma desconstrução do que era chamado 

na época anterior de formação discursiva e maquinaria discursiva.  

 Nessa terceira época, os discursos que atravessam uma formação discursiva 

não se constituem uns dos outros, mas através de um interdiscurso. Foi sobre esse 

conceito que os estudiosos passaram a adotar noções de interdiscursividade e 

memória, substituindo o que era uma FD. “Tem-se um sujeito, agora, dividido, 

clivado e heterogêneo; o outro, o desconhecido e o inconsciente passam a fazer 

parte de sua identidade, através de uma primazia sobre o mesmo” (MAZZOLA, 

2010, p. 49).  

 Em 1981, Pechêux reconhece a necessidade de se formular alguns conceitos 

da AD. Foi com essa noção que surgiu o livro O discurso: Estrutura ou 

acontecimento? Alguns desses exemplos de análise foram. As falas do cotidiano, 

imagens, entre outros. Com isso, a AD passa a adentrar o campo da semiótica, cuja 

finalidade fazia a AD pensar, também, o não-verbal.  

Portanto, conhecendo melhor as três épocas da AD e a sua relação com 

alguns estudiosos da área, no próximo tópico abordaremos como Foucault contribui 

para esse campo de estudo. Neste sentido, apresentaremos algumas das categorias 

de análise da Análise do Discurso de tradição francesa. São elas: Sujeito, discurso, 

enunciado, formação discursiva, memória discursiva, entre outras.  

 

2.2 FOUCAULT E A AD: CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Nesta parte, pretendemos compreender como Foucault colaborou para os 

estudos do discurso. O autor é bastante conhecido por tratar, sob a ótica de vários 

temas, o discurso.  

A fundação da AD surge por meio dos estudos de Pechêux. Com o passar do 

tempo, Foucault foi trazido para esse campo discursivo rico de possibilidades. Com 

relação às polêmicas sobre os estudos de Foucault e Pechêux, autores citam uma 

“complementaridade”.  

A publicação do texto “O estranho espelho da análise do discurso” 

(PÊCHEUX, 1981, p. 166) fez com que as teorias discursivas de Foucault 

ganhassem mais repercussão, tudo graças ao caráter comunicativo e heterogêneo 
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que compunham esse livro. Desenvolvendo conceitos como Formação Discursiva 

Foucault estuda e compreende as várias faces de um discurso. 

Os estudos foucaultianos se caracterizam em três distintos momentos: 

arqueológico, genealógico e ético. O primeiro traz uma intensa dualidade entre 

linguagem e discurso; o segundo é representado pelas relações de poder entre 

sujeitos e o terceiro é visto como algo caracterizado pelos diversos saberes e entre 

sujeitos, sendo a ética o ponto importante dessa fase. 

Na obra A Arqueologia do Saber, por exemplo, o filósofo francês nos propõe 

uma maneira de pensar através de seus estudos e postulados, nos proporcionando 

uma nova maneira de construção de pensamento. Com enfoque para o título da 

obra vemos que: 

 

o uso da palavra arqueologia remete ao procedimento de escavar 
verticalmente as camadas descontínuas dos discursos pronunciados sem, 
no entanto, procurar depreender as estruturas universais presentes em 
qualquer conhecimento ou qualquer ação moral (AZEVEDO, 2013, p.149).   
 
 

  
O conceito de formação discursiva abordado nessa obra é concebido a partir 

de elementos compostos, como: ordem, correlação, funcionamento e transformação. 

Assim, essa formação consiste “no conjunto de enunciados que não se reduzem a 

objetos linguísticos, tais como as proposições, atos de fala ou frases, mais 

submetidos a uma mesma regularidade e dispersão na forma de uma ideologia, 

ciência, teoria e etc” (FOUCAULT, 2005, p. 155).  

 A análise de formações discursivas se dá a partir de um momento que 

construímos algum enunciado, determinando o que deve ou não ser dito, para que, 

através dele, os acontecimentos venham a emergir. Segundo Foucault (1998, 

p.135), “Um enunciado pertence a uma formação discursiva, como uma frase 

pertence a um texto, e uma proposição a um conjunto dedutivo”. Foucault também 

cita a importância dos enunciados na(s) prática(s) discursiva(s) e na formação de um 

discurso, já que, para ele, um conjunto de enunciados constitui um discurso. 

Vejamos que: 

 

A lei dos enunciados e o fato de pertencerem à formação discursiva 
constituem uma e única mesma coisa; o que não é paradoxal, já que a 
formação discursiva se caracteriza não por princípios de construção, mas 
por uma dispersão, já que ela é para os enunciados não uma condição de 
possibilidades, mas uma lei de coexistência, e já que os enunciados são 
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elementos intercambiáveis, mas conjuntos caracterizados por sua 
modalidade de existência (FOUCAULT, 1998, p.135).  

 

 Considerando a importância dos enunciados e a sua compreensão para uma 

análise discursiva, Foucault (1998, p. 25) diz que: 

 

[...] trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de 
sua situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus 
limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros 
enunciados a que podem estar ligados [...]. 
 

 

 A AD estuda a língua e sua função em relação ao sentido, visto que se faz 

necessário compreender os diferentes discursos que circulam na sociedade, sejam 

eles políticos, midiáticos, jurídicos ou do cotidiano, entre outros.  

 Quando consideramos os estudos e contribuições de Foucault na AD, 

estamos entrando em contato com muitas realidades e embates. A AD cria, assim, 

diversas possibilidades e os pesquisadores da área suas categorias de análise que 

nos auxiliam a compreender os domínios discursivos, como a música, a política, a 

religião e a mídia, entre outros. 

 Analisar as materialidades com base em categorias como formação 

discursiva, relações de saber e poder e sujeito discursivo é atribuir sentidos aos 

discursos. E são a essas categorias que nos deteremos nos próximos itens.  

 

2.2.1 Discurso, formação discursiva e enunciado 

 

 Para início de conversa, iremos adentrar no campo de conhecimento das 

categorias de análise que estarão presentes no decorrer da pesquisa. Assim, essas 

categorias serão estudadas sempre com base no que foi dito por estudiosos 

franceses da área, dando ênfase, principalmente, a Foucault. Com isso, é 

necessário que comecemos com o conceito sobre discurso:  

 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo 
diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do 
discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito 
de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e 
intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da 
consciência de si (FOUCAULT, 1998, p.46). 
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 O discurso, como citado acima, está intrinsecamente ligado às condições de 

produção da história, ou seja, o sujeito o constrói com base em suas vivências, 

identidades e ideologias. Assim, quando optamos por observar e analisar um 

discurso, sempre teremos que pensar nas condições em que ele foi produzido e na 

memória presente. 

 Foucault (1969, p.146) diz que “um discurso é um conjunto de enunciados 

que tem seus princípios de regularidade em uma mesma formação discursiva”. 

Assim, para que um discurso possa produzir efeitos de sentido, se faz necessário 

reconhecer toda a formação discursiva que está envolta nessa produção. 

 Em A ordem do discurso, Foucault fala nas transformações dos discursos 

ressaltando que: 

 

passam com o ato mesmo que os pronunciou; e os discursos que estão na 
origem de certo número de atos novos da fala que os retomam, os 
transformam ou falam deles, ou seja, os discursos que, indefinidamente, 
para além de sua formação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por 
dizer (FOUCAULT, 1998, p. 25). 

 

 
 Isto é exemplificado quando citamos discursos já ditos por alguém, como por 

exemplo os livros que já lemos em determinada situação. Os textos que circulam na 

mídia como uma reportagem, são repletos de muitos discursos já-ditos, pois tratam 

de repetições feitas por pessoas diferentes, em momentos diferentes. Assim: 

 

É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 
irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa 
dispersão temporal que lhes permite ser repetido, sabido, esquecido, 
transformado, apagado até nos menores traços; na poeira dos livros 
(FOUCAULT, 1998, p. 28).  
 

 

 Essa “acolhida” de cada momento dos discursos é o que podemos 

compreender como novas possibilidades de interpretação dos sentidos desses 

discursos, afinal, cada sujeito, em sua época, atribui sentidos ao que foi dito.   

 Assim, as formações discursivas estão ligadas ao conceito de discurso por 

se tratarem de algo que “influencia a luta de classes, determinando o que pode ou 

não ser dito” (SILVA, 2017, p. 56). A luta das mulheres, por exemplo, foi e é algo que 

faz parte de nossa história, mesmo tendo sido esquecida e apagada por alguns. 

Pechêux (1990, p. 314) acerca das formações discursivas também diz que:  
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A noção de formação discursiva (FD) começa a fazer explodir a noção de 
máquina estrutural fechada na medida em que o dispositivo da FD está em 
relação paradoxal com o seu “exterior”: uma FD não é um espaço 
estruturalmente fechado, pois e constitutivamente “invadido” por elementos 
que vem de outro lugar (isto é, de outras formações) que se repetem nela 
fornecendo-lhes suas evidências discursivas fundamentais.  
 
 

 São essas mesmas formações discursivas que permitem dar conta do fato de 

que os sujeitos, situados numa determinada conjuntura histórica, possam concordar 

ou não sobre o sentido dado aos enunciados.  

 Nesse contexto, os discursos e as formações discursivas são como um 

espaço em que saber e poder se articulam, pois, os sujeitos, ao proferirem um 

determinado discurso, falam de algum lugar, sobre um determinado assunto e para 

alguém. Esse discurso – que faz parte de uma vontade de verdade - se dá em uma 

relação de poder e um enunciado pode deslocar-se de uma mesma formação 

discursiva para outra, ou seja, um enunciado pode tornar-se outro. 

 Cabe, então, à Análise do Discurso buscar caminhos para que língua, história 

e discurso estejam sempre ligados, sempre atribuindo sentido às contradições 

ideológicas  presentes em um discurso. Por isso Foucault (1986, p.187) nos fala que 

“analisar o discurso é fazer desaparecer ou reaparecer as contradições: é mostrar o 

jogo que jogam entre si; é manifestar como pode exprimi-las, dar-lhes corpo, ou 

emprestar-lhes uma fugidia aparência”. Nesse sentido, as FD’s podem ser tratadas 

como objeto de múltiplas faces e dimensões, pois carregam consigo diversos 

saberes. 

 Nesse sentido, as “regras de formação” que estão presentes em toda 

formação discursiva devem ser sempre observadas pelo enunciador, pois são elas 

que constituem um discurso. Assim, quando optamos por analisar um enunciado que 

surge nas mídias, como, por exemplo: “bela, recatada e do lar”2, sempre devemos 

levar em consideração o sócio-histórico envolto nesse enunciado; suas regras de 

formação, condições de produção e como foi (re)produzido pelo ambiente em que 

está sendo veiculado. É, portanto, através dessas várias transformações que o 

sujeito se constitui. Neste caso, ao tratar de uma mesma formação discursiva, deve-

se se saber que esta trata de um conjunto de enunciados que se apoiam em um 

mesmo sistema de formação (FOUCAULT, 2005).  

 
2Discurso reproduzido nas mídias digitais para caracterizar a ex primeira dama do Brasil, Marcela 

Temer, esposa do ex presidente Michel Temer.  
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 Assim, outra categoria de análise que necessita de bastante atenção é o 

enunciado, visto que é a partir dele que se tratam e são formadas as formações 

discursivas discutidas anteriormente. Logo, enunciado é o que os gramáticos 

chamam de frases; os lógicos de proposição e, neste caso, os analistas do discurso 

de enunciado. Considerando esta ideia, pode-se dizer que toda frase é um 

enunciado, mas nem todo enunciado é considerado uma frase, já que as estruturas 

linguísticas são diferentes, ou seja,  não é estritamente linguístico, considerando que 

as categorias que o definem são de outra ordem. Assim, percebemos que: 

 

O enunciado não é, pois, uma unidade elementar que visa somar-se ou 
misturar-se às unidades descritas pela gramática ou pela lógica. Não pode 
ser isolado como uma frase, uma proposição ou um ato de formulação. 
Descrever um enunciado não significa isolar e caracterizar um segmento 
horizontal, mas definir as condições nas quais se realizou a função que deu 
a uma série de signos [...] (FOUCAULT, 1986, p. 125).  

 
 

 Assim sendo, o sujeito do enunciado é aquele que produziu diferentes 

discursos com sentido, não existindo enunciado livre, neutro ou independente, mas 

enunciados que fazem parte de uma série ou um conjunto. “O enunciado é, ao 

mesmo tempo, não visível e oculto” (FOUCAULT, 2005, p. 126). Não oculto, visto 

que caracteriza uma série de signos já existentes.   

Assim, para Foucault (2005, p. 98), o enunciado é:  

 

mais que um elemento entre os outros, mais que um recorte demarcável em 
um certo nível de análise, trata-se, antes, de uma função que se exerce 
verticalmente, em relação às diversas unidades, e que permite dizer, a 
propósito de uma serie de signos, se elas estão ai presentes ou não.  
 
 

 Diante disso, o enunciado não deve ser considerado como uma estrutura, 

mas como uma função que pertence, exclusivamente, aos signos. A partir disto, 

pode-se decidir se eles fazem sentido ou não, a qual regra se sucedem ou se 

justapõem, ou de que ato se encontra a ser realizado através da sua formulação 

(que pode ser escrita ou oral) (FOUCAULT, 1986).  

 Foucault (2005) ressalta que não existe um discurso sem que haja 

enunciados. Neste sentido, em cada texto que é (re)produzido através da mídia ou 

de qualquer outra manifestação discursiva, há a presença de muitas vozes que 

foram constituídas através de outros enunciados. Esse sujeito que dá sentido aos 

enunciados historiciza, reproduz e agrega conhecimentos ao discurso. 
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 No caso de nossa pesquisa, falar sobre enunciado é essencial, considerando 

que, através da história dos corpos e da beleza, encontramos sentido para 

verificarmos as condições de produção de determinados enunciados. Foucault 

(2007, p. 31) compreende que “um enunciado é sempre um acontecimento que nem 

a língua e nem o sentido podem esgotar inteiramente”. Ou seja, descrever uma série 

de enunciados não significa que se deve isolar um determinado segmento, mas 

definir as condições nas quais este enunciado foi realizado.  

 Portanto, após termos relacionado os conceitos de discurso, formação 

discursiva e enunciado, no próximo tópico veremos como a AD francesa buscou 

trabalhar e conceituar campos de estudo como sujeito e as suas relações de 

saber/poder e resistência. Este último, consideramos como fundamental, pois é 

através da resistência que os corpos femininos gordos aparecem na mídia, seja ela 

virtual ou discursiva. Considerando o discurso como forma de produção de sentidos, 

abordaremos, também, questões ligadas às relações de saber/poder e resistência, 

além de como essas categorias colaboram para o bom funcionamento de um 

discurso e da produção de subjetividades. 

 

2.2.2 Sujeito, relações de saber/poder e resistência 

 

 O sujeito é um ser que traz consigo intensas lutas ligadas à história e à 

memória, não é estável e aparece em constante movimento. Considerando os 

múltiplos significados que o termo “sujeito” possui, percebemos que também são 

várias as concepções usadas pelos estudiosos para falar sobre ele. Na Análise do 

Discurso, podemos falar em um lugar do sujeito. Nesse sentido, é aí que 

compreendemos o sujeito como algo que pode estar em diferentes lugares, 

assumindo diversos papeis sociais. Para compreender o sujeito é necessário que se 

compreendam as várias vozes que estão presentes em sua constituição. 

 Em linhas gerais, esse sujeito que pertence a vários lugares pode ser visto, 

na concepção de Foucault (2002), como algo que é construído através de relações 

entre saber e poder, moldado através de discursos que produzem uma 

subjetividade. Ou seja, está em constante transformação, sendo ligado, também às 

várias formas de resistência.  

 Nesse raciocínio, o sujeito é um ser de resistência, isso porque tem a 

liberdade de resistir. Sob essa ótica, as relações de poder estão intrinsecamente 
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ligadas ao sujeito, pois são essas relações entre os indivíduos que fazem com que 

os discursos estejam em constante movimento. O poder, assim, não está em um 

lugar específico, mas em todos os campos da esfera social.  

Assim, para Foucault (1998, p. 28), o sujeito: 

 

define sua posição em relação ao preceito que respeita, estabelece para si 
um certo modo de ser que valerá como realização moral dele mesmo; e, 
para tal, age sobre si mesmo, procura conhecer-se, controla-se, põe-se à 
prova, aperfeiçoa-se, transforma-se.  
 
 

 O sujeito transforma-se, fazendo com que seus modos de subjetivação 

estejam ligados ao seu comportamento no ambiente em que estão inseridos. É 

como afirma Foucault (1998) ao citar as relações que os sujeitos estabelecem em 

sua relação com as ações como ferramentas constitutivas de moral. Considerando 

os sujeitos homem e mulher atuantes em uma relação de saber e de poder, Tavares 

(2012, p. 23) diz que: 

 

Há uma mistura de poderes que faz os sujeitos agirem ora como soberanos, 
ora como dominadores. Isso pode ser visto nos textos midiáticos que 
contam a história da mulher como sujeito da resistência em meio aos 
acontecimentos discursivos. Essa mulher que, por muito tempo, foi sujeito 
dominado, passa a ser um sujeito que quebra as amarras sociais, constrói 
novas verdades, produz novos sentidos.  
 
  
 

 Diante disso, não se pode considerar um sujeito sem que se considere, 

também, suas várias formas de resistência. Sendo assim, a resistência é, para 

Foucault, uma atividade da força que se subtrai das estratégias efetuadas pelas 

relações de forças do campo do poder. 

 Assim, o poder não é algo que alguém possa se deter, mas, funciona por 

meio de práticas ao ser exercido. É, neste sentido, que o poder é pensado sob 

diferentes direções, segundo Foucault (1998). O poder se dá por meio da política 

econômica, quando é denominado poder soberano; em dominação da burguesia, 

quando Foucault (1985) critica a repressividade e fala de um poder ligado a alguma 

instância positiva; há também o poder pastorado, em que a verdade é incontestável,; 

e, por fim, o poder pensado nas relações humanas de acordo com o dia-a-dia. Vale 

salientar que, mesmo em várias formas, todos são perpassados pelo biopoder, 
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poder sobre a vida ou sobre o corpo. Essas relações de poder não são fixas ou 

estáticas, mas sempre estão sofrendo deslocamentos e modificações.  

 Para Foucault (1995, p. 36), “as relações de poder são sutis, múltiplas em 

diversos níveis, e não podemos falar em um só poder, mas sim descrever as 

relações de poder”. Nessa perspectiva, a noção de poder também deve ser 

entendida como uma ruptura de estruturas políticas e governamentais, por exemplo. 

Quanto às relações humanas, o poder também está presente entre os sujeitos. E é 

por isso que o poder requer resistência.  

 São estas formas de resistência que geram as lutas dos indivíduos. Todas 

possuem um lugar no cotidiano, transformando-se em termos identitários e lutando 

contra as formas de subjetivação e submissão. Nesse contexto, Fernandes (2019) 

diz que a existência da liberdade é condição para existir o poder, uma vez que o 

exercício de poder só é possível entre sujeitos “livres”. Assim, essas relações se dão 

por meio de estratégias de luta, que é um dos mecanismos das relações de poder.  

 Existe, pois, uma relação entre sujeito, poder e corpo, sendo que este último 

foi, por muito tempo, vislumbrado nos estudos de Foucault, mais especificamente 

em Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2009), quando o autor mostra os castigos corporais 

como formas de punir um sujeito. Os castigos recaídos sobre o corpo transformava 

os indivíduos em seres dóceis e úteis.  

 

O corpo está também diretamente mergulhado num campo político; as 
relações de poder tem alcance imediato sobre eles; elas o investem, o 
marcam, o dirigem, o suplicam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a 
cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento político do corpo está 
ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização 
econômica [...] o corpo e investido por relações de poder e dominação 
(FOUCAULT, 2003, p. 25). 

  

 Assim, se o corpo é tomado de relações de poder, ele encontra-se revestido 

por um sujeito, sendo que este sujeito está posto em relações a outros sujeitos que 

são definidos através de suas relações e posições dentro de uma sociedade . 

Foucault (2003) cita as relações de poder como um campo onde o saber também 

atua, pois o saber é justamente produzido através de múltiplos poderes. “O saber 

transforma o corpo em objetos de saber e produz mecanismos para promover-lhes a 

sujeição” (FERNANDES, 2019, p. 61). Sobre isso, Foucault (2003, p. 19) diz ainda 

que “há toda uma tecnologia de poder sobre o corpo que a tecnologia da alma não 

consegue mascarar nem compensar, pela boa razão de que não passa de um de 
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seus instrumentos”. E isso se dá através da produção de subjetividade, ou, pela 

abordagem de um poder disciplinar.  

 O poder disciplinar, como pontua Foucault (2009, p. 28), “cujo efeito não é em 

absoluto consagrar o poder de alguém, concentrar o poder num indivíduo visível e 

nomeado, mas produzir efeito apenas em seu alvo, no corpo e na pessoa do rei 

descoroado, que deve ser ‘dócil’ e submisso por esse poder”, trata-se de um poder 

que promove a docilidade e a submissão sob aqueles a que recai. Neste, existe uma 

ocupação do corpo e da vida, a fim de torná-los sujeitos disciplinados. Esse poder 

promove a produção de corpos dóceis, ou, como pontua Foucault (2009), é favorável 

para uma fabricação de indivíduos.  

 Os dispositivos de disciplina são definidos em Microfísica do poder, como 

“uma mesma regra que se impõe a todos da mesma maneira, sem que haja entre 

eles aqueles a que ela se aplica a outras diferenças de estatuto, além das que são 

indicadas pela hierarquia interna do dispositivo” (FOUCAULT, 2006, p. 82). Um 

exemplo para esses dispositivos onde a disciplina é imposta são as escolas e 

quartéis, pois neles existe um exercício, um guia que é responsável por gerar a 

conduta dos indivíduos.  

 Portanto, as relações de poder/saber sempre estarão intrinsecamente ligadas 

às questões de resistência, visto que é através dela que as várias formas de poder 

sobre os sujeitos podem ser manifestadas. No caso do nosso corpus, entender as 

condições de poder manifestadas sob os corpos gordos, é saber que existirá 

resistência movida pelos sujeitos. No próximo sub-tópico, abordaremos um pouco 

sobre a questão da memória discursiva, a fim de mostrar como esta contribuiu para 

os estudos sobre discurso e corpo. Sobre essa memória, adentraremos no campo 

da memória histórica e individual e, por fim, a que mais compreende nosso objeto de 

estudo, a memória coletiva.  

 

2.2.3 Memória discursiva  

 

 Os sujeitos atuam na sociedade de forma coletiva, social, histórica e 

ideológica, e é por essa atuação que se marca uma posição no discurso. Desse 

modo, os estudos sobre o enlace dos enunciados em um domínio de memória, 

inicialmente, são abordados por Foucault, até chegar, posteriormente, a Courtine. 

Assim, o autor compreende que: 
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Toda produção discursiva faz circular formulações anteriores, porque ela 
possui em seu domínio associando outras formulações que ele repete, 
refuta, transforma, renega... Isto é: em relação às quais esta formulação 
produz efeitos de memória específicos (COURTINE, 1981, p. 52). 

 

 

 a noção de memória discursiva é o que faz com que os enunciados se tornem 

práticas discursivas e que estejam regulados pelos aparelhos ideológicos, como por 

exemplo, quando consideramos o que uma pessoa acredita e os motivos pelos quais 

ela acredita. 

 A memória surge, então, como uma espécie de rede que permite a relação de 

diversos temas, assuntos, conteúdos que estejam sempre na memória dos sujeitos. 

Pêcheux (1999) considera a memória como algo que deve ser entendido não no 

sentido psicologista da “memória individual”, mas nos sentidos entrecruzados da 

memória mística ou social inscrita em práticas, pois é isso que fará com que 

determinada pessoa ou grupo social esteja sempre pronta a tomar posição sobre 

algo. 

 Uma memória também pode ser retomada no que está implícito no discurso 

de um sujeito, como os discursos sobre o outros, suas reafirmações e subjetivações, 

fatos que ocorreram anteriormente e que podem estar ligados ao presente. Ao 

considerarmos uma frase do tipo “homens não gostam de mulheres gordas”, a 

memória discursiva atua aí como um fator ideológico e social que pode corresponder 

a aspectos passados, desde quando os homens exerciam poder sobre os corpos 

femininos, até hoje, em que muitos casos ainda ocorrem. 

 Para Courtine (1981, p. 32) esse termo “memória discursiva” pode designar 

uma espécie de “memorização”, ou seja, algo que já ocorreu em um tempo passado, 

mas que pode ser reavivado na mente do ser humano, existindo uma retomada 

histórica de ordem social que irá atuar na (re)construção de novos discursos.  

 É importante, também, que entendamos que os discursos que circulam nas 

redes sociais, midiáticas são formados através de algo que pode ser repetido, 

retomado ou regularizado, em que um discurso pode ser formado através de uma 

memória passada que voltou à tona.  

 Ainda para Courtine (1981, p. 53), a memória discursiva remete a questões 

como: “do que nos lembramos, e como nos lembramos, na luta ideológica, do que 

convém dizer e do que não convém, a partir de uma posição numa conjuntura dada 
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na redação de um panfleto, de uma moção, de uma tomada de posição?". Essas 

perguntas nos fazem perceber que a memória discursiva está presente em toda 

parte. Ao indagarmos “o que lembramos”? isto nos remete às várias reformulações 

que um discurso possui ao ser citado em um campo discursivo.  

 O acionamento discursivo da memória nos faz entender, por exemplo, que 

algo dito pelos nossos avós em tempos passados ainda pode ser válido até hoje. Ou 

ainda que um discurso dito anteriormente ainda deve ser levado em consideração 

nos dias atuais. Ao estudar sobre memória discursiva, é importante considerar que 

ela não é individual, mas sim social. 

 Por não ser individual, mas, sim, social, passamos a falar, também, sobre a 

memória coletiva. Assim, falar sobre essa memória implica dizer que ela existe 

quando evocamos um fato que tivesse um lugar na vida de um grupo e que víamos, 

ainda, no momento que recordamos, do ponto de vista de um grupo (HALBWACHS, 

2003). Essas lembranças reaparecem de modo que, de alguma forma, seja possível 

relacionar as lembranças com algum grupo de pessoas ou objetos, ou seja, porque o 

acontecimento lembrado fez parte de algo que nos marcou, seja positivo ou 

negativo.  

 A memória coletiva não explica todas as nossas lembranças, afinal de contas, 

nada prova que não misturamos um excesso de informações e que nada disso 

estava ligado a pessoas ou grupos que nos rodeavam. Um caso para exemplificar 

isso, é o que Maurice Halbwachs (2003, p. 43) cita em seu livro memória coletiva:  

 

Não nos lembramos de nossa primeira infância porque nossas impressões 
não se ligam a nenhuma base enquanto ainda não nos tornamos um ser 
social. Minha primeira lembrança, diz Stendhall, “é ter mordido a maçã do 
rosto ou a testa de Mme Pison Dugalland, minha prima, mulher de vinte e 
cinco anos que era gorda e tinha muito rouge... Vejo a cena, mas 
certamente porque na hora me trataram como um criminoso e me 
chamaram de criminoso”.  

 

 

 Admitamos, pois, que a criança lembrou-se do fato porque a imagem em sua 

mente está situada em um quadro de referência familiar, pois desde o início marcou 

sua vida de forma negativa ser chamado de “criminoso” e aquilo jamais saiu de sua 

mente. A família, neste caso, é o grupo da qual a criança mais participa ativamente e 

é ela que sempre está a sua volta fazendo parte de sua vida.  
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 Seja porque nos chocamos ou sofremos por algum objeto, seja porque 

tenhamos que nos lembrar a todo custo de algo que nos marcou, a memória coletiva 

se destaca por nos trazer acontecimentos que identificam experiências vivenciadas 

por um curto ou longo tempo e que envolve outras pessoas.  

  Outro aspecto importante para que a memória coletiva seja ativada, é o 

reconhecimento de imagens que fizeram parte de sua vida em algum momento. 

Relacionar essas imagens a outros objetos do cotidiano formam uma espécie de 

ligação entre sentimentos e pensamentos (HALBWACHS, 2003). Isso é o que 

conduz o sentimento de familiaridade com algo ou alguém e determina para nós a 

reação que temos ao encontrar esses objetos. Assim, “quando dizemos que a 

recordação de certas lembranças não depende da nossa vontade, é porque nossa 

vontade não é forte o suficiente” (HALBWACHS, 2003, p. 59). A lembrança está ali e 

cabe a cada um reconhecê-la e fazê-la reaparecer em um dado tempo. 

 Examinemos agora a memoria individual. Para Halbwachs (2003), ela não é 

fechada ou isolada. Assim, as lembranças de uma pessoa ao evocar seu próprio 

passado, ela deve recorrer às lembranças de outras pessoas ou de objetos, sempre 

determinados pela sociedade. Essa memória individual não será possível pelas 

lembranças do indivíduo, ideias ou falas lembradas. Há, portanto, o desejo de se 

falar e distinguir duas memórias: Uma interior e outra exterior, ou, memória pessoal 

e memória social. Assim, esse tipo de memória não existe, pois sempre estará 

permeada pela memória dos outros.  Diríamos, também, que poderiam se chamar 

autobiográfica ou histórica. Entendendo que conhecemos a memória pessoal de 

dentro e a coletiva de fora, há, entre as duas, um grande contraste. Os fatos 

históricos, por exemplo, “não desempenham um papel muito diferente das divisões 

do tempo marcadas num relógio ou determinadas pelo calendário” (HALBWACHS, 

2003, p. 75). Um acontecimento, só é lembrado em um determinado período 

histórico tempos depois de ocorrido. Portanto, mais tarde é que poderemos associar 

algum momento de nossa vida com o que aconteceu em determinada época. As 

datas são um exemplo disso: Não são mais para o indivíduo do que sinais exteriores 

os quais se relacionam com o meio de vida de uma pessoa.  

 Assim, quando tratamos de lembrar nossa infância, nunca devemos fazer 

distinção entre nossa memória pessoal e uma outra, a qual Halbwachs (2003) 

chama de histórica. É por isso que nossa memória nunca está apoiada em uma 

história apreendida, mas em algo que foi vivido em um determinado tempo, e em um 
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determinado lugar. Essa história da qual trata a memória histórica, deve ser 

entendida não como uma sucessão cronológica de fatos, mas como tudo que faz 

com que um determinado período se diferencie de outro, seja de forma negativa ou 

positiva.  

 Portanto, concluímos que a memória coletiva não deve se confundir com a 

memória histórica, pois a história é a compilação de determinados fatos que 

ocuparam maior espaço em uma lembrança de alguém, como por exemplo, o que é 

tratado nos livros de história determinado cada época de um acontecimento. Já a 

coletiva se distingue por pelo menos dois aspectos: Primeiro,  

 

é uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada 
tem de artificial, pois não retém do passado senão o que ainda está vivo ou 
é capaz de viver na consciência do grupo que a mantém. Segundo, por 
definição, não ultrapassa os limites desse grupo [...]” “Outra distinção é que 
existem muitas memórias coletivas. A história é só uma e só se pode dizer 
que existe uma história [...] (HALBWACHS, 2003, p. 102). 

 
 

 Assim, a memória de uma sociedade se estende até onde a memória grupal 

possa se compor.  Essas duas definições servem, então, para que possamos saber 

as características básicas de cada uma, e a forma de desenrolar nossas lembranças 

enquanto memórias que estão presentes na constituição do ser humano em geral. 

 Vale salientar que, diante das particularidades e objetivos de nossa pesquisa, 

adentrar este campo é dar voz aos vários discursos existentes contra a mulher, pois 

é justamente eles que precisam ser analisados e compreendidos enquanto formas 

de estereotipar e diminuir a figura feminina. A história das mulheres e do corpo são, 

portanto, uma forma de mostrar pequenos acontecimentos que, em muitos casos, 

ficaram “acorrentados” na história. 
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3 O CORPO FEMININO 

 

[...] o mundo feminino foi concebido como o mundo da ‘carne’ pecadora, mas 

igualmente como o mundo da religião, toda como aparelho de defesa do 

sagrado contra a desordem, o diabólico e o desejo. Dupla face clássica da 

imagem da mulher criada pelos homens: simultaneamente mãe e prostituta. 

(TOURAINE, 1989, p.78) 

 
 

 Neste capítulo tecemos considerações acerca do papel da mulher na história. 

Partindo desse pressuposto, adentraremos em um campo importante para as 

mulheres: Suas intensas lutas, preconceitos vividos e enraizados e relações 

estabelecidas entre o que pode ou não pode ser feito pelas mulheres.  

Perrot (2019, p.15) nos diz que “no teatro da memória, as mulheres são uma 

leve sombra”. É justamente essa sombra que fez com que muitas mulheres 

passassem a reivindicar seus direitos. A História do corpo é, assim, uma história de 

superação que deve ser não só escrita, mas também relatada em diversas esferas.  

 

É o olhar que faz a História. No coração de qualquer relato histórico, há a 
vontade de saber. No que se refere às mulheres, esta vontade foi por muito 
tempo inexistente. Escrever a história das mulheres supõe que elas sejam 
levadas a sério [...] (PERROT, 2005, p. 14). 

 

A história da beleza narra os esforços femininos para mostrar o que era belo 

em cada época. Assim, este capítulo irá mostrar questões ligadas ao padrão estético 

de muitas mulheres, desde a elegância exibida nos primeiros anos da República até 

a atual e ativa banalização das cirurgias plásticas, os cuidados com o corpo e 

também o martírio de algumas em não se encaixar no ideal imposto pela sociedade.  

 A seguir, apresentaremos um tópico para comprovar o que foi dito 

anteriormente, ou seja, como as mulheres dos séculos passados eram vistas no 

quesito “beleza”. É a partir disto que veremos como algumas relações de poder e 

resistência mudaram e como outras permaneceram.  

 

3.1 HISTÓRIA DA BELEZA 

 

 Denise de Bernuzzi Sant’anna (2014) discorre, em seu livro “História da 

beleza no Brasil”, sobre muitos mitos, preconceitos, invenções e desafios impostos 
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através da questão da beleza. A autora leva o leitor a uma reflexão acerca das 

relações de poder e resistência que a mulher vivenciou durante os séculos.  

 No Brasil, antes da proclamação da República, a beleza já estava sendo 

vendida através de instrumentos como cosméticos, perucas e perfumes. Tudo isso 

era muito difuso entre as pessoas, já que estas cultuavam a moda da mulher bonita 

para poder conseguir um casamento e formar uma família perfeita.  

 O espartilho, tão cultuado em meados do século XIX, era utilizado para deixar 

o corpo “acinturado”. Essa peça de vestuário fazia com que as mulheres 

apresentassem cinturas finas e posturas alongadas. O rosto, os cabelos e o pescoço 

das mulheres eram áreas de maior concentração de beleza (ou falta dela) aquelas 

consideradas feias sabiam que deviam aderir mais ainda aos cosméticos, como pós 

de arroz ou águas de lavanda, para maior embelezamento.  

 A palavra feiura sempre foi muito utilizada. A mídia, no século XIX, escrevia 

sobre as mulheres feias no intuito de ridicularizá-las por seus “corpos horríveis, 

mirrados, raquíticos, balofos ou pançudos” (SANT’ANNA, 2014, p. 31). Era comum 

dar esses apelidos considerando os detalhes do corpo das mulheres. Esses 

vocábulos utilizados atualmente podem nos parecer pesados demais, mas era 

exatamente assim que classificavam as mais feias. Quando havia falta de elegância, 

a feiura era ainda maior. A “desgraça” considerada por Sant’anna (2014) era 

associada também a mulheres que tinham os pés largos, os cabelos mal penteados, 

os olhos sem brilho ou pequenos demais. A mídia chamava muita atenção sobre 

esses aspectos e fazia com que os diversos produtos de beleza passassem a ser 

cada vez mais procurados a fim de que a feiura fosse exterminada.  

 Nos anos de 1920, os vestidos de tecidos finos e leves passaram a estar na 

moda e, junto com eles, os cabelos curtos e soltos eram sinal de fineza e equilíbrio 

social. Neste mesmo século, uma forte tendência começou a ser muito exposta: a 

mulher que estava grávida de muitos meses era considerada como uma beleza que 

não era valorizada, visto que suas curvas iriam desparecer e “aquele estado” 

tornava-as menos interessantes (SANT’ANNA, 2014). Os homens preferiam associar 

a beleza da mulher ao que ela se tornaria depois dos nove meses de gravidez, pois 

o corpo já poderia voltar a tomar forma. É aí que percebemos as mudanças 

existentes através dos séculos, pois, enquanto no século XVIII a maternidade era 

valorizada, sobretudo quando as esposas eram mães fiéis e donas do lar, no século 

XX, com os novos ideais de beleza, o “anjo da guarda” feminino (PERROT, 2013, p. 
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45) certamente não era tão valorizada, considerando que suas curvas – por causa 

da gravidez, já não estavam atraentes para o público masculino e para as próprias 

mulheres que se olhavam no espelho todos os dias.  

 Ainda no século XX, era comum que as mulheres mentissem sobre suas 

idades, pois assim não assumiriam que a velhice estava chegando. E, por falar em 

velhice, era raro pensar que as mulheres eram contra isso, visto que envelhecer era 

sinal de apresentação de rugas, seios mais flácidos e menos robustez. Esconder ou 

diminuir a idade para aparentarem nunca envelhecer fazia com que os jornais 

mostrassem, ao longo de suas edições, piadas sobre a idade das mulheres. Um dos 

motivos para o medo de envelhecer era justamente pelos padrões impostos: a 

mulher mais jovem era a que mais devia se preocupar com o embelezamento, afim 

de que o envelhecimento, quando chegasse, pudesse estar mais disfarçado. E tingir 

os cabelos e usar cremes antirrugas era outra solução adotada pelas mulheres 

depois dos 40.  

 Um dos truques utilizados pela mídia para impor os padrões de beleza às 

mulheres foi à sugestão de que uma das vantagens de utilizar os cosméticos 

vendidos pelas indústrias de beleza é que essas mulheres estariam mais bonitas e 

conquistariam maridos, não sendo condenadas a uma vida de tristeza. Cuidar do 

corpo era sinônimo de estar feliz e saudável. Assim, percebemos como as 

propagandas que circulavam pelos rádios e pelas revistas pregavam as formas de 

beleza no Brasil.  

 Muitos de hoje concordam com um ideal de beleza que aumenta a autoestima 

e o bem-estar. Mas, foi ao longo da década de 1930 que as mulheres sorridentes 

passaram a ser mais valorizadas em seus ambientes de trabalho. As propagandas 

dessa década de 30 mostravam mulheres que, diferente das do século XVII, XVIII e 

XIX, eram educadas apenas para trabalhar em serviços domésticos, serem esposas 

e mães, as dessa nova se tornavam aeromoças, secretárias, professoras, em suma, 

mulheres que não estavam apenas em casa cuidado do marido e dos filhos. Vale 

salientar que para exercer esses papeis as mulheres deveriam ser solteiras. 

Trabalhando fora, essas mulheres deveriam estar mais bonitas e atraentes para lidar 

com o público. E, por esse motivo, a venda de cosméticos crescia 

consideravelmente.  

 Assim, apesar de estarem ampliando os seus horizontes de trabalho e 

aceitação no mercado, era preciso estar limpa, cheirosa e bem cuidada para arrumar 
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um marido. O ano de 1940 foi uma avalanche no mercado de cosméticos, em 

especial na venda de produtos femininos para as finalidades citadas anteriormente. 

Os sabonetes Palmolive e Lifeboy confirmavam uma beleza corporal que seria a 

“madrinha dos casamentos duradouros” (SANT’ANNA, 2014, p. 90).  

 A mulher bonita precisava ter 1,63 cm de altura e pesar, no máximo, 59 kilos. 

Anos mais tarde, os kilos diminuíram para 58. Assim, a mulher magra começou a ser 

o ideal apresentado através da mídia (SANT’ANNA, 2014, p. 75). As mulheres que 

queriam estar sempre na moda, aderiram a esse movimento.  

 Mais especificamente em 1979, os homens começaram a cultuar uma beleza 

feminina que mostrava um corpo cheinho; ou corpo de violão. Essa paixão pelo 

corpo estava distante do ideal até então considerado – que era o da mulher de corpo 

magro. Esse corpo mais cheio devia ser acompanhado de uma evocação de 

perfumes dos mais variados aromas, pois com essas características o homem de 

suas vidas logo apareceria.  

 Nessa época, uma imagem feminina que influenciou outras mulheres foi à 

estrela Marilyn Monroe. A beleza dela também assustava, pois era algo não muito 

comum na época, visto que era considerada como a loura platinada de curvas 

largas. Seu ideal de vida era um dos elementos que assustava a sociedade, pois 

Marilyn representava uma ruptura de uma vida equilibrada. Ser loura ou morena era 

sinal de conversas entre os homens, que travavam uma disputa de qual era 

considerada a mais bonita. 
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Figura 1: Marilyn Monroe, ano de 1969 

 

Fonte: https://parade.com/299302/jerylbrunner/happy-birthday-marilyn-monroe-a-look-back-at-her-life/ 

  

 Na época de Marilyn, o fato de ser loura definia uma posição na sociedade 

em que ela se encontrava. Sua sensualidade, estilos de roupa, gosto pela cor 

vermelha – considerada a cor da sedução -, maquiagens e cabelo (como vemos na 

foto acima) foram alvo de duras críticas para o modelo de mulher que ela 

apresentava.  

 Neste mesmo século, a propaganda para emagrecer tornou-se mais assídua 

na imprensa. O ideal de uma beleza que fosse autêntica, mas, sobretudo, cheia de 

artifícios logo foi cultuado. Alguns mecanismos também passaram a ser 

incentivados, como a yoga e a alimentação vegetariana. A beleza podia, assim, ser 

considerada como algo que valorizasse as figuras da mulher e do homem e, ao 

mesmo tempo, não deixasse de consumir os produtos que a mídia mostrava.  

 No ano de 1980, malhar os corpos em academias começava a virar moda. A 

prática dos exercícios físicos era uma finalidade tanto para mulheres como para 

homens. Os músculos, antes objeto de valorização mais comum entre os homens, a 

partir deste século começou a mostrar sinais de “feminilização” (SANT’ANNA, 2014). 

O consumo de suplementos também foi um artifício utilizado para que os corpos 

estivessem cada vez mais bonitos. O cenário dos anabolizantes também era uma 

forma de aumentar o rendimento físico nas academias e clubes.  

https://parade.com/299302/jerylbrunner/happy-birthday-marilyn-monroe-a-look-back-at-her-life/
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 A beleza dos anos 90 estava pautada nas top models. Anteriormente, citamos 

um padrão de beleza que valoriza a mulher de 1,63 e que pesava, no máximo, 58 

kilos. A altura, no entanto, mudou. Essas top models tinham que ter 

aproximadamente 1,80 metros de altura, e continuar exibindo corpos magros. As 

baixinhas e gordinhas pareciam ter sido esquecidas pela sociedade.  

 Esses corpos esguios e magros ganharam cena nos programas de TV. A 

beleza era, agora, um fim lucrativo para o comércio e para as próprias mulheres que 

utilizavam seus corpos para exibição de coleções de biquíni e demais roupas nas 

passarelas e capas de revista. Naomi Campbell, Cindy Crayford e, mais tarde, 

Gisele, foram exemplo dessas mulheres.  

 O século XXI foi cada vez mais um cenário em que a beleza feminina estava 

exposta. A mulher bombada, musculosa e forte ganhava fama nas capas de revistas 

e academias. Além da ampliação dessa mulher sarada, outro modelo de corpo 

feminino começou a ser cultuado: as cheias, cheinhas, gordas, modelos GG ou 

plussize passaram a mostrar, através da mídia, a diversidade corporal existente. De 

acordo com Sant’anna (2014, p.182), já se pensava: “as cheias não são feias”. 

Flúvia Lacerda foi um dos exemplos dessa diversidade, pois ficou conhecida como 

sinal de uma beleza que não precisava de regimes para emagrecer. A partir disso, 

muitas outras mulheres de corpos gordos começaram a aparecer exibindo-os. Preta 

Gil também se encaixa como um desses exemplos.  

 Assim, “em vez de ser o espaço da feiura contemporânea, as aparências que 

‘não deram certo’ tendem a serem vistas como obras de bons investimentos” 

(SANT’ANNA, 2014, p. 184). Neste sentido, as projeções em torno de um corpo 

gordo que também era considerado bonito começaram a aparecer.  

 Portanto, o corpo transformou-se em algo muito importante. Dessa maneira, o 

corpo atualmente é um espelho que é visto não apenas pelos outros, mas, também, 

pela própria pessoa que o expõe. A imagem construída por cada um de seu próprio 

corpo é sinal não só de empoderamento, mas também de algo que sempre estará 

visível para os outros, seja de uma forma boa ou ruim.  

 Considerando, pois, um corpo mutável, visível e, por muitas vezes, que passa 

despercebido, nossos próximos tópicos abordarão, brevemente, como o corpo 

feminino se transformou em um objeto discursivizado, além de trazer uma 

historicização do corpo gordo da mulher – que é considerado o nosso objeto 

principal de estudo.   
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3.2.1 O corpo feminino discursivizado  

 

Falar sobre o corpo é escancarar diversas realidades que estiveram 

presentes no decorrer dos séculos, sejam aqueles mais propensos a admirar um 

corpo gordo, seja aqueles em que o ideal de magreza tornou-se um fator de 

sensualidade para a sociedade.  

A história da mulher e sua relação com seu corpo foi marcada, assim, por 

uma trajetória de repressão e silenciamento, em que as mulheres eram obrigadas a 

verem seus corpos de acordo com o que os seus companheiros achavam e a 

sociedade ditava. Assim, mesmo sendo algo inteiramente pessoal, o corpo se 

transformava em “um corpo dominado, subjugado, muitas vezes roubado, em sua 

própria sexualidade” (PERROT, 2008, p. 76). 

 No passado, abordar questões sobre o corpo feminino era alvo de rejeição. 

As marcas de sensualidade não existiam e a inferioridade fazia com que muitas 

mulheres escondessem suas curvas – muitas vezes contra sua vontade, apenas por 

medo do rechaço da população. As indígenas, por exemplo, foram o primeiro alvo 

dos colonizadores ao chegarem às terras brasileiras. Os corpos “nem gordos e nem 

magros”, a inocência de estarem sem roupa fez com que os colonizadores, inclusive 

Pero Vaz de Caminha se encantassem cada vez mais por essas terras.  

 

As portuguesas do Brasil são, em geral, exatamente honradas e tem um 
corpo bem feito; seus cabelos são de um belo castanho escuro e os seus 
olhos, grandes e negros, deixando transparecer uma espécie de languidez 
que denuncia um pouco de crueldade (PRIORE; PINSKY, 2013, p. 34). 
 

 

 Apesar do encantamento que a mulher provocava, a subordinação e o fato de 

“ser mulher” fazia com que muitos corpos sofressem comentários negativos. 

Segundo os médicos, o corpo feminino era menor, seus ossos eram pequenos, suas 

carnes moles e esponjosas, seu caráter débil. Contudo, na outra ponta da 

submissão, a beleza dos corpos era considerada “perigosa, pois era capaz de 

perverter os homens” (PRIORE, 2000, p.14). No mais, a sacralização dos corpos 

fazia com que muitas mulheres se achassem indignas de mostrar seu corpo 

socialmente. 

O século XX foi um marco para o corpo feminino. A mulher passou a ser vista 

como um símbolo sexual na mídia, pois despiu-se, escancarou o desejo e a 

liberdade de expor um corpo, seja ele magro ou gordo. “Diferentemente das nossas 
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avós, não estamos mais preocupados em salvar nossas almas, mas salvar nossos 

corpos da desgraça e da rejeição social” (PRIORE, 2013, p. 36).  

 Dentro de muitos padrões impostos, a mulher viu e viveu o “corpo” ser 

transformado. A depilação, o uso de anticoncepcionais, os decotes, o aumento do 

volume dos sutiãs, entre outros, fizeram com que cada vez mais as mulheres 

tentassem se despir dos estigmas impostos sobre seus corpos, como o de que “o 

corpo da mulher não as pertence” (PERROT, 2005, p. 447).  

 Foucault (1998) diz que o desejo de governar seus próprios corpos era uma 

questão de disciplina. Assim, é por isso que esse desejo se apresentava em todas 

as épocas, seja quando a cultura dos corpos nus fica aparente por meio das 

indígenas, ou pela simples forma das mulheres pensarem em um ideal de corpo e 

que pudessem usar as roupas que sentissem vontade. O corpo transformou-se, 

então, em “uma realidade biopolítica” (FOUCAULT, 1998, p. 80) passando a ser 

controlado por indivíduos de uma determinada população.   

 

3.2.1.1 História do corpo gordo 

 

A gordura foi, no século XVII e XVIII, sinal de fartura e desejos. As mulheres 

que tinham um corpo gordo eram consideradas bem vistas na sociedade, pois isto 

significava que em suas casas a fartura era grande. Com quadris largos, pernas 

grossas e nádegas avantajadas, essas mulheres ocupavam um lugar de prestígio na 

sociedade masculina. “A luxúria preferia corpos arredondados e ricos em curvas. 

Desengonçados, os rapazes ficavam maravilhados diante das galantes jovens 

viçosas, “lustrosas” e gordas” (SANT’ANNA, 2016, p.32). Na maioria das vezes, os 

rapazes ficavam com tanto receio dessas mulheres “ideais”, que temiam sempre 

uma “farsa” por baixo daquelas roupas que cobriam todas as curvas de uma mulher 

com corpo gordo.  

As linhas arredondadas faziam com que as moças fossem cobiçadas e 

pedidas em casamento. O sexo era um fator fundamental nessa constituição: 

Homens escolhiam mulheres de corpo gordo justamente para que seus desejos 

mais reprimidos pudessem se tornar realidade. Arasse (2008) cita como era o ideal 

de beleza de muitas mulheres:  

 

Corpulência moderada, carne sólida, firme e branca, cor de um vermelho 
pálido, como a cor que resulta da mistura do leite com o sangue, ou de uma 
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mistura de lírio com rosas; rosto gracioso, sem rugas, carnudo, bem feito, 
branco como a neve, sem pelo [...], a pele do ventre não deve ser flácida, 
nem o ventre caído, mas macio e de um contorno suave e fluente desde a 
maior saliência até o baixo ventre. As nádegas redondas, carnudas, firmes e 
arrebitadas, de modo algum caídas. A coxa grossa [...], o joelho carnudo e 
redondo. Pés pequenos, dedos delicados e belos cabelos (ARASSE, 2008, 
p. 56).  
 

 

 As representações construídas em torno da mulher faziam com que esta 

fosse cultuada como objeto de desejo entre os homens, que faziam de tudo para 

possuir mulheres com esse perfil. E a mulher, sempre deveria estar pronta para 

satisfazer o imaginário dos homens. 

 Na imagem apresentada abaixo temos um exemplo de mulher de corpo gordo 

que era considerada como um ideal de beleza do século XVII. 

 

Figura 2: Princesa Mary Adelaide, século XVII 

 

Fonte: https://www.hellomagazine.com/royalty/2013071113438/kate-middleton-baby-princess-

cambridge/ 

 

 Numa época em que a desnutrição e a fome ameaçavam toda uma 

população, encontrar uma mulher com curvas ideais era sinal de sorte. Na imagem, 

a princesa Mary Adelaide Wilhelmina Elizabet, de Cambridge, era um sinal de beleza 

ideal. Em contraposição, a duquesa de Leinster chegava como símbolo de corpo 

magro e ideal; sinônimo de beleza do século XIX. Os corpos gordos - que até então 

https://www.hellomagazine.com/royalty/2013071113438/kate-middleton-baby-princess-cambridge/
https://www.hellomagazine.com/royalty/2013071113438/kate-middleton-baby-princess-cambridge/
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eram vistos como desejáveis, passaram a ser considerados “rechonchudos” demais 

para atrair algum homem. 

 

Figura 3: Duquesa de Leinster, final do século XIX 

 

Fonte: https://www.culturabizarra.com/canones-belleza-historia/ 

 

 

Na foto da duquesa de Leinster podemos perceber que as mulheres faziam 

de tudo um pouco para obterem um “corpo ideal” e isso já era visível no final do 

século XIX, quando as mulheres começavam a valorizar o corpo magro. Embora o 

emagrecimento não fosse tão compulsivo, os excessos já faziam muitas mulheres 

procurarem, de várias formas, uma cintura fina e pernas alongadas, mesmo sabendo 

que o espartilho “espremia” a cintura e poderia lhes causar falta de ar.  

Diante de tantas mulheres que optavam por corpos magros, as piadas contra 

os corpos gordos começaram, então, a surgir no século XX. A balança servia de 

forma de humor para denegrir a imagem de mulheres gordas que, em muitos casos, 

sentiam o desejo de tornarem-se magras e esbeltas. Quanto menos a mulher 

pesasse, mais linda ela estaria para a sociedade.  

 Nesse mundo onde o culto à magreza é sinônimo de sofisticação, mulheres 

não sentiam mais prazer em comer, pois comer engordava. Muitas delas não 

https://www.culturabizarra.com/canones-belleza-historia/
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queriam ser consideradas seres dignos de pena, por isso as dietas milagrosas 

passaram a fazer parte dos rituais femininos (PRIORE, 2000).  

 “A palavra de ordem é beleza! Toda feiura deve ser banida!” (PRIORE, 2000) 

p.71). Os concursos de beleza e a reprodução em massa de um ideal de 

emagrecimento fizeram com que muitas mulheres só se sentissem belas se 

conseguissem ter um corpo escultural. Vigarello (2010, p. 12) diz que “os 

“fracassados” sentem-se gordos e tristes”.  

 O culto à magreza no século XIX fez com que muitos homens escrevessem 

poemas de amor, sempre valorizando a silhueta desejada em suas amadas 

(VIGARELLO, 2010).  

 

Musa profana 

Magra, formosa, esbelta, afidalgada, esguia 

Tu me fazes lembrar uma ilusão bendita! 

A loucura do gozo, a tua carne incita. 

O teu sublime olhar ferindo acaricia 

(VIGARELLO, 2010, p.77) 

 
 

 Em uma época lipofóbica, ser magro era sinal de bravura. Muitas suposições 

surgiram desde então. “As mulheres gordas eram consideradas infelizes, doentes, 

indispostas sexualmente” (PINSKY, 2013, p. 34). Na imprensa, gordura era objeto 

de duras críticas. Muitos programas de rádio passaram a dar conselhos para que as 

mulheres emagrecessem, assim podiam usar determinadas roupas e serem mais 

atraentes para seus companheiros.  

“Sem a silhueta esguia, o contato social aparecia nos anúncios como um 

problema provocador de constrangimento. As mulheres serviam como personagens 

principais em publicidades que exibiam a vergonha de ser gorda” (SANT’ANNA, 

2016, p.72). Era comum que as mulheres quisessem emagrecer para conseguir um 

namorado, ou até mesmo um casamento. Nesse pensamento, muitas se 

subordinavam às dietas milagrosas e remédios que eram informados pela mídia.   

Ainda no final do século XX, o culto à moda da mulher magra fez com que 

cada vez mais as mulheres quisessem seguir os padrões universais que a 

sociedade impunha. Em entrevista à revista “Época”- edição de março de 1990, uma 

mulher cita que não tinha mais prazer em comer, pois vivia em uma dieta rigorosa: 

“Me alimento pelos elogios que recebo”. 3 

 
3 Nome da mulher não identificado. Revista “Época”, Março de 1990.  
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 Em muitos casos, a beleza era imposta às mulheres, e a mídia cumpria esse 

papel de destaque. O século XXI, por exemplo, foi um marco na moda da mulher 

magra, seja através de corpos esculturais ou de dietas consideradas milagrosas. O 

corpo gordo ainda é um estigma. Assim: 

 

As mulheres estetizam o corpo mais que os homens, pela roupa, 
maquiagem, adereços, esculpindo-os por exercícios físicos e dieta. Pela 
atividade física e o controle do corpo as mulheres constroem sua imagem, 
definindo, cada uma a sua maneira, a própria leitura de sua identidade 
(CASTRO, 2007, p. 102). 
 
 

Ser mulher era sinal de perfeição. Ser bonita exigia um corpo escultural. Esse 

ideal aprisiona muitas mulheres e as fazem sentirem-se piores que alguém com um 

corpo mais escultural. As magras estão cada vez mais conquistando espaços que 

antes podiam ser também de mulheres com corpo gordo.  

A cultura de massa fez com que houvesse uma produção capitalista de 

identidades e subjetividades. O corpo magro exposto nas capas de revistas, 

outdoors e banners era desejo de consumo em diferentes níveis da sociedade. 

 

Figura 4: Revista Boa Forma, século XXI. 11 de agosto de 2007. 

 

Fonte: https://apkpure.com/br/revista-

boaforma/br.com.abril.revboaformanoandroid3#br.com.abril.revboaformanoandroid3-1 

 

https://apkpure.com/br/revista-boaforma/br.com.abril.revboaformanoandroid3#br.com.abril.revboaformanoandroid3-1
https://apkpure.com/br/revista-boaforma/br.com.abril.revboaformanoandroid3#br.com.abril.revboaformanoandroid3-1


47 
 

A revista Boa Forma surgiu nos anos 90 e foi um símbolo da beleza feminina. 

As mulheres consideradas mais belas e de corpos mais esbeltos mostravam-se e 

davam dicas de como ter um “corpo perfeito” para sensualizar. Na capa da edição 

acima (agosto, 2007) vemos Patrícia Poeta, modelo e, posteriormente, 

apresentadora, mais admirada da época, estampando a capa da revista Boa Forma 

e dando entrevistas sobre como ter uma alimentação saudável, “secar rápido” e se é 

possível emagrecer apenas com dança. Patrícia é um ideal de beleza a ser seguido, 

e as mulheres que viam isso, passavam a experimentar todas as dicas da atriz e 

apresentadora, a fim de tornarem-se, a curto prazo, iguais a ela. 

A partir desses novos métodos que a mídia mostrava às mulheres, o corpo 

feminino passou a ser visto como um objeto que deveria estar sujeito às mudanças, 

não só a mudança na alimentação e os exercícios físicos provocavam as mudanças 

nos corpos, mas também as cirurgias plásticas e os implantes de silicone. Através 

disso, muitas mulheres conseguiam/conseguem alcançar seus corpos ‘quase’ 

perfeitos. 

“Nua, lisa, sem dobras, bela, corrigida, maquiada, quase deificada, a mulher 

magra reina” (PRIORE, 2014, p. 254). Os corpos magros, cirurgiados, ou até mesmo 

tonificados pelas academias, eram o sinal mais significativo de que, agora sim, as 

mulheres estavam belas. Nesse cenário, as gordas, no entanto, ficam cada vez mais 

sujeitas aos maus olhares, pois eram/são consideradas fora do padrão de beleza 

universal.  

A citação abaixo mostra uma visão sobre como um corpo gordo sofre ao ser 

despadronizado: 

Todo dia uma mulher gorda é xingada na rua. Todo dia uma mulher gorda é 
mal atendida por um médico. Todo dia uma mulher gorda ouve uma mulher 
magra dizer que está gorda (e que isso é a coisa mais terrível que pode 
acontecer em sua vida). Todo dia uma mulher gorda é olhada com desprezo 
numa academia. Todo dia uma mulher gorda é julgada num restaurante. 
Todo dia uma mulher gorda é escondida pelo seu namorado (que sente 
vergonha de amar uma mulher fora dos padrões). Todo dia uma mulher 
gorda é rejeitada numa entrevista de emprego. Todo dia uma mulher gorda 
quebra uma cadeira (feita pra pessoas magras). Todo dia uma mulher gorda 
escuta que ela é bonita, mas apenas de rosto. Todo dia uma mulher gorda é 
classificada como uma pessoa sem vida sexual. Todo dia uma mulher gorda 
causa espanto por ser feliz. Todo dia é dia de resistência (PRIORE, 2013 
p.143). 
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 Nesse recorte, o corpo gordo é visto como uma forma de subjetivação, 

descrevendo como uma mulher gorda é vista pela sociedade. Assim, cada vez mais 

a gordofobia tem tomado espaço nessa sociedade. A mulher é feita de aparências 

(PERROT, 2008), sendo assim, cada uma deveria estar adequada aos padrões 

impostos.  

 Culpabilizadas pela sociedade e pelo que a mídia repassa sobre seus corpos, 

algumas mulheres passaram a sentirem-se infelizes ao terem sempre que estar 

perfeitas e lindas, maquiadas e com corpos magros. Muitas modelos de corpos 

magros, admiradas por outras mulheres, passaram a dar entrevistas falando sobre a 

verdadeira realidade que a mídia repassava através de capas de revistas. Isabel 

Pedrosa relatou em entrevista à revista Veja (edição de abril/2000) sobre as 

dificuldades em ser fotógrafa de mulheres “perfeitas”. Questionada sobre os ensaios 

à revista Playboy, ela fala diretamente às pessoas que a ouvem, relatando que nem 

sempre o que é visto nas capas de revista é o que o fotógrafo vê quando está 

fotografando no estúdio. Ainda cita uma verdadeira ilusão, pois nem tudo é tão 

perfeito como as pessoas acham e veem. 

 Com a revolução feminina que chega, algumas mulheres passam a reivindicar 

seus corpos gordos como sinal de belos também. Afinal, se na antiguidade era sinal 

de beleza ter um corpo avantajado, porque em épocas mais atuais isso não poderia 

voltar? 

 Inicia-se a onda Plussize que, apesar do termo ter tido origem desde os anos 

1920, com poucas adeptas, a sua revolução esteve presente a partir de 1984, 

quando muitas mulheres aderiram a essa “moda”. Mas, só hoje, século XXI, esta 

moda está tão avançada entre as mulheres (PRIORE, 2013). 

A seguir veremos que, com os avanços das mulheres em relação à aceitação 

de seus corpos, muitos editores de revistas passaram a trazer mulheres de corpo 

gordo posando para as capas de revista. 
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Figura 5: Flúvia Lacerda, modelo plussize4 

 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/461267186814590146/?lp=true 

 

Muitas mulheres passaram a exibir seus corpos gordos.  Assumir os seus 

corpos que possuem era sinal de aceitação e empoderamento em um mundo onde o 

corpo magro estava presente e o corpo gordo era sinal de rechaço.  

 Em um mundo onde a mulher, até então, só teria sucesso amorosamente e 

profissionalmente se estivesse seguindo à risca os padrões de beleza, muitas 

mulheres quebraram padrões, até mesmo universais. A resistência ao exibirem seus 

corpos fazia com que muitas mulheres se tornassem seres de luta. 

 

os corpos que resistem a serem padronizados como magros, belos e 

saudáveis, etiquetados e colocados à mostra como o ideal a ser seguido. 
De alguma maneira é revolucionário, pois resiste ao que se obriga ser, e ao 
contrário de sentir-se mal por não estar dentro do padrão, aceita esse corpo 
como quebra de toda uma ideia pré-concebida do que é ser belo, feminino 
no mundo capitalista (JIMENEZ, 2003 p.11).  

 

 
4 Revista TRIP. Agosto/2009.  

https://br.pinterest.com/pin/461267186814590146/?lp=true
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 O corpo gordo assumido segue como modelo de empoderamento, e também 

pode ser considerado um corpo político, pois transforma algo indesejável em um 

corpo que transcende os limites de perfeição.  
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4 O INSTAGRAM COMO FONTE DE PESQUISA SOBRE O CORPO GORDO  

 

 Considerando que a mídia é uma forte influenciadora nas escolhas e opiniões 

pessoais, constituindo-se como uma prática discursiva que está se tornando cada 

vez mais fundamental, escolhemos trabalhar com a rede social Instagram, 

justamente pela multiplicidade de opiniões e fatores que fazem dela um ícone no 

mercado mundial das tecnologias.  

 Como mídia digital, entendemos um universo da comunicação, implicando a 

pluralidade de vários meios. Assim sendo, “a mídia digital seria o espaço que 

comporta os meios de comunicação que se utilizam da linguagem binária da 

informática” (COSTA JUNIOR, 2012, p. 3). Com essa pluralidade de efeitos que a 

mídia compõe, as várias linguagens se manifestam de acordo com a intenção que o 

meio de comunicação quer causar. No caso do nosso foco que são as mídias 

digitais, temos a possibilidade de usar textos, imagens e sons de maneiras diversas 

através desse meio. E é por isso que nosso corpus foi escolhido: Para que as várias 

linguagens possam ser estudadas mostrando, assim, suas faces.  

 É nessa grande “rede virtual” que os discursos se desenvolvem, ora para 

inspirar, ora para julgar e padronizar as pessoas como objetos que precisam ser 

estáveis e seguirem padrões que, em muitos casos, não são os que querem seguir. 

Nesse contexto, trabalhar com as questões sobre corpo gordo é de fundamental 

importância para o contexto midiático em que estamos envolvidos, já que, cada vez 

mais os meios midiáticos influenciam nos estereótipos impostos pela sociedade. 

 Os discursos de ódio ou pejorativos, por sua vez, aparecem como 

comentários nas postagens analisadas como forma de idealizar um padrão que tem 

que ser seguido a todo custo: o da mulher magra, perfeita, esbelta (VIGARELLO, 

1997). É, nesse sentido, que o nosso arquivo foi composto. Para formar o nosso 

arquivo, foram escolhidos mais de 50 enunciados verbo-visuais de mulheres de 

corpo gordo nas redes sociais, sendo que esses enunciados estão sempre 

acompanhados de discursos de ódio que inferiorizam as mulheres que postaram 

essas fotos.  

 Mulheres gordas de biquíni na praia e com roupas apertadas ou desfilando 

são exemplos de imagens que geram esses tipos de discursos. Selecionamos um 

corpus que se constitui de 10 postagens com os respectivos comentários, sendo que 

serão distribuídas em dois grupos de 5 postagens. No primeiro grupo, 
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apresentaremos postagens de famosas, discorrendo acerca das relações de poder e 

dos discursos de ódio ou permeados de pejoratividade produzidos contra os corpos 

gordos. No segundo grupo, também composto pela análise de 5 postagens, optamos 

por falar sobre as postagens das mulheres de corpo gordo (ou fora dos padrões 

sociais) que mais atuam como uma forma de resistência na mídia digital, visto que 

essas mulheres não são famosas, mas, mesmo assim, exibem seus corpos na 

internet. 

 Em face do exposto, ao refletir sobre nossa escolha por esse objeto de 

estudo, concordamos com Davallon (1999) quando ele diz que ao concebermos a 

imagem, assim como o verbo, as palavras funcionam como um operador de 

memória, e que, a exemplo dos outros operadores, atua como suporte material 

discursivo, inscrito nos desvãos da memória discursiva em sua tripla dimensão: 

social, mítica e simbólica. 

 Assim, nossa pesquisa, guiada pelos estudos da Análise do Discurso de 

tradição francesa, com base nos estudos de Michel Foucault, se ampara e adota 

como enfoque principal nas categorias de discurso, sujeito, formação discursiva, 

memória, além das relações de saber/poder e resistência - instrumentos 

fundamentais para o cumprimento detalhado da pesquisa.  

Percebendo que a mídia surge como palco de produção de subjetividade no 

que se refere também ao sujeito mulher, com base em tudo que foi exposto, nos 

capítulos anteriores, daremos início a nossa análise.  

 

4.1 “NOSSO CORPO NOS PERTENCE”. OS DISCURSOS DE ÓDIO PRODUZIDOS 

CONTRA O CORPO GORDO 

 

 Durante muito tempo as mulheres foram vistas como seres que deveriam ser 

semanticamente normais. Mulheres que, durante muito tempo deveriam ter corpos 

gordos que demonstrassem prazer e saciedade, além de uma espécie de 

“gostosura” que agradasse aos seus maridos ou futuros pretendentes. Em outras 

épocas, como por exemplo o século XX, o corpo gordo feminino passou a sofrer com 

os padrões ditados pela moda. 

 É nesse sentido que podemos nos perguntar: O que é, então, um corpo? O 

que se deve fazer para que o corpo seja um corpo? Essas perguntas servem de 

questionamento frequentes ao vermos como a mídia reproduz o que deve ou não 
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servir de padrão para a mulher, esquecendo, muitas vezes, que ela é livre e pode ter 

o corpo que quiser ou puder.  

 No quesito influência, a mídia chega exatamente para ditar padrões, 

principalmente às mulheres que gostam de estar sempre na moda, mesmo que para 

isso precisem seguir o que lhes é imposto. Quando isso não acontece e muitas 

escolhem agir e ter o corpo que querem e/ou podem, os discursos surgem como 

alvo de “tortura, punição” (FOUCAULT, 2002, p.48). 

 O Instagram, como outras redes sociais, desempenham bem esse papel. É 

uma rede social que permite de tudo um pouco. Nela você pode curtir, comentar, 

publicar history’s, bloquear, seguir e deixar de seguir instantaneamente. 

Considerando isto, cada vez mais mulheres se utilizam dessa rede social para 

postar fotos e mais fotos em seus perfis. Considerando ainda que o perfil dos 

famosos são abertos aos likes5 de fãs que comentam coisas positivas, também vira 

alvo de pessoas que vivem a impor/cobrar padrões e, assim, passam a macular a 

imagem dos outros, fazendo comentários de forma negativa.  

 Veremos abaixo como a sociedade impõe padrões de perfeição aos corpos 

de mulheres (o que também acontece com homens), julgando-os e denegrindo-os.  

 
5 Ato que significa curtir uma foto em uma rede social, especificamente no Instagram.  
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Figura 6: Modelo e dançarina Thaís Carla 

 

Fonte: Instagram @thaiscarlaoficial 

 

Figura 7: Comentários na postagem de Thaís Carla 

 

Fonte: @thaiscarlaoficial 
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 Na foto acima, temos a imagem da dançarina Thaís Carla, que ficou 

mundialmente famosa por, mesmo possuindo um corpo gordo, conseguiu dançar e 

fazer movimentos “acrobáticos”, como diz a cantora Anitta ao falar dela. Ainda 

considerando a imagem acima, vemos que a dançarina postou em sua rede social 

uma foto sua posando de lingerie rosa.  

 Os discursos produzidos mostram uma visão estereotipada da sociedade, em 

que a mulher magra deveria ser sempre o “bem visto” para as pessoas. O primeiro 

comentário diz que Thaís é linda, mas que se emagrecesse seria mais linda ainda. 

Esse comentário mostra uma contradição ao que foi dito. 

 Comentários como “se tirar a calcinha dá pra forrar a mesa da minha vó” são 

fortes produtores de efeitos de sentidos, visto que é nesse contexto que o corpo 

feminino é considerado como um instrumento que deve ser adaptado ao gosto do 

outro, às suas maneiras, como se aquele corpo fosse moldado “pelo que o outro 

quer que ela seja” (PRIORE, 2000, p. 94).  

 As vozes que consideram os gordos como pessoas infelizes vêm desde a 

antiguidade, intensificadas a partir do século XX, pois, para que a mulher fosse 

considerada realizada, plena e feliz era preciso que seus corpos fossem magros e 

as cinturas finas, mesmo que ficassem quase sem respirar, já que, como afirma 

Priore (2000, p.100), os espartilhos “espremiam” suas cinturas a fim de as deixarem 

finas e esbeltas. 

Ao observamos o perfil pessoal do sujeito que fez o comentário sobre 

felicidade, podemos perceber que se trata de alguém que não possui um corpo 

esbelto e magro, mas que, assim como Thaís, tem um corpo gordo, e isso é 

percebido através das postagens e da foto do perfil da pessoa que fez o comentário. 

Nisso, a necessidade de criticar é considerada, então, como uma forma de se auto 

punir por não estar entre os padrões impostos. “Gordo não é feliz, gordo sabe 

sorrir!”. Esta é uma informação que controla e normatiza a própria pessoa que fez o 

comentário: Ela sente-se infeliz por não se adequar aos padrões.  

 Nesse contexto, as mídias surgem para conceber o que é perceptível para 

muitos: A exposição serve para que os discursos contra o outro sejam reflexo do que 

é vivido pela pessoa que profere estes discursos de ódio. No caso de Thaís, suas 

postagens servem para que os observadores estejam sempre preparados para 

comentar o que lhes convém. Nesse sentido, percebemos o que há de comum entre 

essa “vigilância” e o que Foucault cita ao falar das prisões em que “tudo que o 
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indivíduo fazia estava exposto ao olhar de um vigilante que observava através de 

venezianas, de postigos semicerrados de modo a ver tudo sem que ninguém ao 

contrário pudesse vê-lo” (FOUCAULT, 2009, p.148).  

 Considerando isto, a mídia pode ser encarregada de cumprir o papel das 

“venezianas” que Foucault cita, pois é através dela que as pessoas destilam seu 

ódio, se reafirmam enquanto pessoas livres de qualquer subjugação, e até mesmo 

mostram sua resistência. Tudo que os sujeitos postam está sendo alvo de outros 

sujeitos variados, que são os que veem e podem comentar o que é postado. Porém, 

o sujeito que faz as postagens, em muitos casos, não consegue enxergar o 

“anônimo” por trás de um perfil fake,6 criado apenas para negativar opiniões sobre o 

outro.  

 Como afirma Foucault (2010, p.91), “onde há poder, há resistência” e isto 

serve para que introduzamos o enunciado feito na postagem de Thaís Carla, em que 

ela desmistifica todos os outros comentários de ódio feitos na postagem, mostrando 

que uma mulher de corpo gordo também pode, deve e é feliz com o corpo que 

possui. 

 O fato de uma das pessoas que expôs um comentário ser universitária, 

casada e mãe torna-se uma quebra de barreiras na sociedade, já que ela, mesmo 

independente de seu  corpo, conseguiu conquistar tudo que uma mulher de corpo 

magro, dentro dos estereótipos determinados também consegue. O seu discurso é 

empoderado. Percebe-se isso ao observar que a internauta fala do orgulho que 

sente do seu corpo gordo e do fato de estar em uma universidade, o que pode ser 

um ponto chave em uma sociedade, a qual por muito tempo não permitiu que as 

mulheres estudassem e trabalhassem, sendo ainda uma conquista inalcançável para 

algumas mulheres. 

Ser a “santa mãezinha” (PRIORE, 2013, p.12) ainda é um desejo de algumas 

mulheres, pois, como é visto no comentário acima, a mulher que fez o comentário 

sobre a imagem de Thaís Carla demonstra prazer ao afirmar que é casada e mãe, 

ou seja, quebrou os tabus de seu corpo gordo e conseguiu o que muitas mulheres 

almejam na vida. 

Ainda em observação à imagem postada por Thaís Carla, é preciso 

considerar a legenda que a dançarina usa ao publicar sua foto no Instagram: “Sinta-

 
6 Que não é real.  
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se mulher”. Este enunciado é movido de significados e subjetividades, já que muitas 

mulheres ainda possuem vergonha de seus corpos e, principalmente, de postar algo 

sobre eles em uma rede social tão prestigiada como é essa em questão.  

O enunciado usado por Thaís nos faz perceber um poder que não está 

presente em uma só pessoa, mas nas relações expressas através de suas atitudes.  

 

Trata-se de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas 
ramificações captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e 
locais, principalmente no ponto em que ultrapassando as regras de direito 
que o organizam e delimitam. Em outras palavras, captar o poder na 
extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício (FOUCAULT, 2009, 
p.182). 
 
 

 Assim, essas relações de poder expressas através do que Thaís cita, nos 

fazem perceber que “sentir-se mulher” é algo que deve estar presente em toda a 

sociedade, mas que as imposições feitas sobre o corpo gordo estão fazendo com 

que muitas mulheres tenham esse medo. Pelo que se percebe, Thaís mostra ser 

contra a padronização de corpos - e isso é facilmente percebido ao observar a 

vestimenta íntima com que ela posa para a foto.  

 Ao observar os comentários de ódio expostos como resposta ao post de 

Thaís, percebemos que ela não rebate a nenhum deles. Esses comentários não são 

bloqueados, permitindo a Thaís receber críticas, mas também elogios de muitos 

internautas. Nessa postagem não existe culpabilização por parte da dona da rede 

social, o que existe é uma forma de resistir e mostrar seu corpo do jeito que lhe 

convém.  

 Na próxima imagem os comentários de ódio também servem para 

estereotipar e discriminar uma pessoa famosa e de corpo gordo. Vejam:  
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Figura 8: Jojo Todynho 

 

Fonte: @jojotodynhooficial 

 

 

Figura 9: Comentários no Instagram de Jojo Todynho 

 

  

Jordana Gleice de Jesus Meneses, mais conhecida por Jojo Todynho é uma 

cantora brasileira que ficou popularmente conhecida por cantar e interpretar a 
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música “Que tiro foi esse”. Nascida no Rio de Janeiro, Jojo sempre lutou por 

melhores condições de vida, inclusive por uma maior aceitação na sociedade que a 

critica preta, gorda e pobre. No entanto, ao se destacar na mídia, Jojo começou a 

utilizar as redes sociais para divulgar seu trabalho, inclusive suas fotos esbanjando 

simpatia e autoestima.  

Com um corpo despadronizado para a sociedade, a cantora exibe suas 

curvas de biquíni e sempre com blusas que deixem seus avantajados seios à 

mostra. Ao observamos as redes de Jojo, os comentários são, na maioria, 

preconceituosos e intolerantes, mostrando como a sociedade ainda insiste em impor 

padrões.  

Na foto acima exposta, Jojo posa de biquíni preto e deixa uma parte dos seus 

seios à mostra, cobrindo esta parte com imagens de estrelas, pois como o Instagram 

é uma rede compartilhada e social, imagens explícitas não podem estar tão 

aparentes. Na sua legenda, ela posta um texto que pode servir como inspiração para 

muitas pessoas.  A cantora utiliza o enunciado:  

 

“Seja ridícula, mas seja feliz e não seja frustrada”. Pague mico, saia gritando e 

falando o que sente, demonstre amor. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde 

que o tempo para ser feliz é curto, e cada instante que vai embora não volta mais. 

Não se importe com a opinião dos outros. Antes ridícula para as pessoas do que um 

infeliz para si mesmo”.  

 

Estes enunciados produzem os efeitos de sentido de que ela também é feliz, 

apesar de não se enquadrar nos padrões da sociedade. No sentido das formações 

discursivas utilizadas para macular a imagem pessoal de Jojo Todynho, percebemos 

que esta questão não está ligada exclusivamente ao corpo, mas ao sujeito que 

carrega as características que vão contra alguns princípios. Isto acontece porque o 

“sujeito é um produtor de subjetividade” (PAIXÃO; SOUSA, 2015, p.3). Jojo tem seu 

corpo como um objeto que também é poder e vai ao encontro com o que 

FOUCAULT (2003) vislumbra em sua obra Vigiar e punir, quando mostra que os 

castigos aplicados sobre o corpo não visam atingir o corpo pessoal, mas a pessoa, o 

indivíduo que está carregado dentro desse corpo. 

O “castigo corporal” utilizado para denegrir e repudiar o corpo gordo de Jojo 

Todynho serve como uma forma de punir, ou seja: 
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O corpo está também diretamente mergulhado num campo político; as 
relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o 
marcam, o dirigem, o suplicam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a 
cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento político do corpo está 
ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização 
econômica [...] o corpo é investido de relações de poder e dominação 
(FOUCAULT, 2011, p. 25). 

 

No quesito corpo gordo, os comentários que são postados na imagem de Jojo 

de biquíni são postos como forma de inferiorizar o sujeito de ação; aquele que, 

através das relações entre corpo e linguagem fazem com que as relações de saber 

e poder recaiam sobre a mulher, levando em consideração o que a pessoa do 

discurso de ódio acredita ou sofre. 

Com relação aos comentários, o primeiro cita o photoshop7 como algo que 

Jojo utiliza para editar suas fotos. O comentário é feito como uma forma de crítica ao 

que Jojo prega - no caso, a aceitação e libertação, mas, mesmo assim ainda utiliza o 

aplicativo para edição de fotos. A palavra “hipocrisia” é citada como crítica 

justamente a essa questão. Neste caso, o autor do comentário pode nos fazer 

investigar algo que sempre estará inquietando os estudos sobre o corpo gordo: 

aceitação. A produção de discursos de ódio às vezes chega a ser tão intensa que o 

indivíduo recorre a uma espécie de “fabricação”, em que ele sujeita seu corpo aos 

olhares do público. 

Considerando a materialização do discurso de ódio de um internauta que diz: 

“que a força de vencer seja igual esse biquíni “forte””, percebemos, como por 

exemplo ao utilizar a palavra ‘forte’ entre aspas, um discurso que apresenta um  

conjunto de ideias, atos e práticas que atuam sobre o sujeito na forma de impor o 

que deve ou não usar uma mulher de corpo gordo. Este comentário também pode 

ser analisado por se tratar de uma forma de chacota ou “punição” à história de vida 

de Jojo Todynho. Como ela foi alguém que “venceu na vida” através de seu trabalho 

no âmbito musical, o sujeito do comentário também espera que o biquíni usado 

também vença, seja forte o suficiente, já que está servindo de suporte para um 

corpo gordo.  

Neste caso, também podemos citar o segundo enunciado que compara Jojo a 

uma “baleia fora d’água”. Esta expressão é muito comum quando se faz chacota de 

alguém que tem um corpo gordo e ao ouvirmos isso ativamos nossa memória 

 
7 Aplicativo utilizado para editar fotos.  
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discursiva, já que é uma expressão que há muito tempo é utilizada para falar de 

alguém que possui corpo gordo. Assim, o corpo – este que deveria ser individual, 

passa a se tornar uma apropriação “coletiva e útil” (FOUCAULT, 2002), sendo o 

dono do corpo o responsável por se sobressair desses comentários.  

Diante disso, o corpo que é exposto nas redes sociais por Jojo Todynho 

passa de um corpo que já não é visto como propriedade sua, ao invés disso é 

submetido ao que Foucault chama de “ortopedia social; controle social” 

(FOUCAULT, 2011, p. 86), em que os indivíduos sentem-se no direito de expor o 

que acham. Esse controle social exercido sobre o corpo feminino é manifestado pelo 

controle que a sociedade necessita em ter para com o outro.  

É nesse sentido que muitos esforços, sobretudo quando se trata da mídia, 

operam sobre os corpos como se estes precisassem estar sempre moldados. Nas 

propagandas, o corpo é visto sempre como saudável, feliz e jovem.  

Quando a “vida real” é exposta através da mídia todo o preconceito é 

escancarado e o indivíduo passa a ser considerado como um ser que deve 

apresentar-se como dominado aos padrões sociais. Os famosos são um exemplo 

disso: Por se enquadrarem em seres que pertencem a uma sociedade e estão 

visíveis a todo instante, ao postarem fotos em suas redes sociais assumem a 

responsabilidade de lidar com diversos comentários. 

A imagem abaixo retrata exatamente isso: Um corpo que é visto como um 

produto, já que pertence a alguém que está a todo instante se expondo na internet e 

que já foi considerada uma das mais belas cantoras americanas. 
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Figura 10: Cantora Beyonce e seu marido Jay-Z em aniversário 

 

Fonte: @quebrandootabu 

 

 A cantora e atriz norte-americana Beyoncé Giselle Knowles-Carter é 

conhecida desde o ano de 1997, quando, por meio de músicas como “Crazy in love” 

e “Single ladies” despertou o interesse do público de diversas esferas sociais. 

Beyoncé sempre gostou de mostrar seu corpo tonificado e sexy através das 

coreografias de suas músicas. Considerada uma mulher bela e atraente, foi, por 

muitas vezes, alvo de muitas críticas positivas por parte de homens e mulheres nas 

mídias digitais.  

 Na foto acima, a cantora esbanja simpatia ao chegar em sua festa de 

aniversário, no dia 4 de setembro de 2017, acompanhada do marido Jazy-J. 

Beyonce optou por usar um vestido amarelo “cor de ouro” que deixava parte de suas 

pernas e seios visíveis para o público. Considerada pelo público uma mulher sexy 

exatamente por ter um corpo padronizado, os comentários sobre ela mudaram 

consideravelmente, já que a mesma, nesta época em que a foto foi tirada, 

apresentava estar com alguns kilos a mais.  

 Reparemos que no primeiro e no segundo comentários os internautas 

chamam Beyoncé de “gorda”. Um deles questiona se o vestido dela deu a impressão 
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de que ela está “mais cheinha”. Percebe-se, então, como as mudanças estão 

visíveis no século passado, pois, enquanto no século XIX a mulher deveria usar 

roupas que favorecessem seus corpos gordos e com fartura, hoje, século XXI, ela 

deve escolher uma roupa que disfarce os kilos que ganhou. O corpo, então, passa a 

ser visto não mais como objeto de desejo por ser “arredondado e avantajado” 

(PRIORE, 2013, p.34), mas como “um produto, um lócus de tecnologias no qual se 

investe a modelação” (PAIXÃO; SOUSA, 2015, p.120). “O corpo não é mais natural 

que as roupas que veste” (SVENDSEN, 2010, p.88-89).  

 No quarto comentário a pessoa se utiliza do discurso: “ela engordou, né? Mas 

continua linda”. No caso do enunciado que diz que ela engordou, mas continua linda, 

a conjunção mas serve como um conectivo que contradiz uma afirmação dita 

anteriormente, ou seja, apesar de ser gorda, Beyonce ainda é linda, pois, apesar de 

Beyonce não se encontrar em um corpo conforme os padrões que a sociedade 

impõe, ela continua linda. É, nesse sentido, que existe uma relação entre a imagem 

postada e o teor dos enunciados que circulam sobre a imagem. Os comentários 

“ficou gorda” e “está mais fortinha consideravelmente” mostram como a produção de 

discursos sempre estará ligada com o que é visto através da imagem e com o que 

as pessoas acham. O adjetivo “fortinha”, neste caso, é utilizado para mascarar a 

posição do sujeito, já que os internautas consideram esse adjetivo como sinônimo 

de gorda.  

 Assim, apesar de ser considerado um objeto que revela muitos significados, 

tanto biológicos como históricos, o corpo, segundo Foucault, também encontra-se 

mergulhado em um “campo político” (FOUCAULT, 2002, p. 25). Ou seja, ele está 

sempre presente e ligado aos/pelos discursos. O corpo, que antigamente também 

era visto como algo torturado, punido (podemos considerar o da mulher, que era 

submisso as vontades do homem), hoje é visto como resistência, mas, apesar de ser 

resistência ainda precisa lidar como os discursos dos outros, considerando que são 

vistos como se devessem pertencer a uma “apropriação coletiva e útil” (FOUCAULT, 

2002, p. 91). 

 Como diz Foucault (2002), vivemos numa sociedade em que o panoptismo 

reina, pois é através dele que os indivíduos tornam-se vigiados e dominados, seja 

através da mídia ou dos discursos produzidos para impor padrões. Os discursos 

produzidos contra o corpo de Beyonce são reflexo disso: Uma sociedade que vive 

em constante vigilância, observando como cada indivíduo se comporta na 
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sociedade. A vigilância, citada por Foucault, pode ser aplicada à mídia, pois é 

através dela que os internautas despejam seus comentários frutos de uma vigilância 

intensa provocada por uma sociedade de poder.  

 Considerando, pois, esta vigilância, o corpo é o foco das disciplinas, pois “é 

tratado para fazer não o que quer, mas para operar como se quer” (GREGOLIN, 

2003, p. 99). Assim, vejamos a próxima materialidade: 

 

Figura 11: Postagem de Preta Gil no IG: Liberte-se 

 

Fonte: @pretagiloficial 
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Figura 12: Discursos (re)produzidos em foto de Preta Gil no Instagram 

 

Fonte: Instagram de @pretagiloficial 

 

 

 Nos enunciados da figura 12, veremos que alguns discursos são proferidos de 

forma pejorativa, ou seja, não se tratam especificamente de discursos de ódio, mas 

de formas para se tratar o corpo da mulher.  

Assim, considerando que a partir do século XXI, o corpo com uso de roupas 

curtas e exposto, seja na TV ou na praia incentivou muitas mulheres que eram 

consideradas recatadas a se mostrarem mais em público. E para toda essa exibição 

era necessário que o corpo magro continuasse sendo sacralizado (PRIORE, 2013).  

No entanto, a intensificação dos corpos magros também serviu de resistência 

às mulheres que possuíam corpos gordos e mesmo assim sentiam-se felizes com 

isso. Em uma época, como o século XXI, em que a beleza é vendida para todas, o 

corpo gordo é visto como desfragmentado e fora dos padrões. É o que acontece 

com Preta Gil, cantora mundialmente conhecida e que, segundo a cantora “foge de 

todos os padrões que a sociedade considera como ideais”8. Em suas redes sociais, 

Preta exibe suas fotos de biquíni, roupas justas e parte dos seios à mostra, 

exatamente para servir de exemplo a outras mulheres que sentem vergonha de seus 

 
8 Trecho de uma entrevista concedida ao TV FAMA, em outubro de 2016.  
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corpos. As críticas, na maioria das vezes feitas por outras mulheres, mostram como 

a visão feminina é estereotipada.  

Na foto acima apresentada, Preta Gil posa de biquíni em frente ao espelho do 

seu closet. O espelho, tão adorado pelas mulheres, funciona como um mecanismo 

de desejo dos sujeitos, já que, se compararmos esse instrumento com a sua 

historicidade, veremos que até nos clássicos da Branca de neve ele já estava ligado 

à beleza e à vaidade, sendo usado pela madrasta má para se exibir e reafirmar a 

sua beleza. 

De acordo com Foucault (2006, p.15) o espelho pode ser considerado uma 

heterotopia, na medida em que “é a partir do espelho que eu me descubro ausente 

no lugar em que estou porque me vejo lá longe”. Dessa maneira, ao tirar uma foto 

em frente ao espelho Preta Gil cria outros espaços para exibição de seu corpo; 

subjetiva seu corpo. É a partir deste objeto que o sujeito consegue enxergar seu 

corpo nas mais variadas formas. Em alguns casos, por exemplo, enxergar o corpo 

significa ver apenas aquilo que a sociedade acha bonito, e, quando isso não 

acontece, os discursos difamam a imagem de quem posta a foto.  

O comentário que diz: “parece uma leitoa sendo engolida por uma onça... se 

não fosse famosa eu queria ver se iriam dizer que e maravilhosa. Lamentável, bando 

de baba ovo de famosos”, é bastante pertinente para citarmos a cultura da magreza 

como ideal da sociedade. A pessoa que profere o discurso cita o dinheiro do pai de 

Preta e o tempo que ela tem como sinônimo para que ela consiga emagrecer. É 

interessante notarmos que, mesmo sendo uma cantora famosa e bem-sucedida a 

figura do homem (no caso de Gilberto Gil) ainda surge como o dominador, pois é 

através do dinheiro dele que ela poderia emagrecer. Já em outro comentário, as 

condições financeiras de Preta também são alvo de discursos contra o corpo gordo, 

como se por meio de cirurgias ou dietas milagrosas ela estivesse dentro dos 

padrões.  

 No comentário: “parece uma leitoa”, utiliza-se de termos pejorativos e 

ofensivos como leitoa e onça para denominar as formas corporais de Preta Gil. E 

mais, a questão da cantora ser famosa ainda gera tabus, pois como cita a pessoa do 

comentário, “se não fosse famosa duvido que iriam chamar de maravilhosa”. A fama 

da cantora, neste caso, serve como a justificativa para alguns elogios que Preta 

recebe em suas fotos. No emaranhado de ideias que surge através deste discurso, 

podemos perceber que os sujeitos – no caso, Preta Gil, por estar mostrando seu 
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corpo no Instagram, é vista como uma celebridade que tem os holofotes virados 

para ela. 

 No comentário: “eu acho que com o dinheiro que ela tem, ela tá muito 

deleixada, da p melhor sim”, o discurso da autoestima é predominante. A internauta 

que profere o discurso em questão diz que detestou os kilos que ganhou na gravidez 

e que jamais se sentiria bem usando calçolas “grandes” como as que Preta Gil está 

usando. O sujeito do comentário, neste caso, pode ser caracterizado como aquele 

que “busca pela beleza e perfeição corporal, diretamente ligada à definição da 

identidade, aspecto que permeia o universo da juventude” (CORDEIRO; 

FORTUNATO, 2012, p. 9), apesar de já ter passado pelo corpo gordo logo depois de 

ter dado à luz.  

 A questão da autoestima surge, então, como um estigma para quem possui 

corpo gordo, pois, para pessoas que tem preconceito com a própria imagem isso 

causa repugnância. No caso de Preta, sua autoestima é alvo de comentários que 

podem servir de exemplo para outras pessoas, já que, mesmo sem estar nos 

padrões, sua “coragem” – como bem cita a pessoa que proferiu o discurso serve de 

exemplo.  

 É nesse contexto que percebemos o quanto estar em forma é sinônimo de 

poder para algumas mulheres. A visão de classe do corpo é algo que privilegia o que 

“está na moda”. O mais terrível é que, como visto nos discursos acima expostos, 

independente de classe social, cor ou religião muitas mulheres ainda se condenam 

pelo corpo que possuem (como visto no comentário em que a mulher fala de seus 

kilos a mais pós-gravidez). No entanto, a beleza natural, despretensiosa e cheia de 

autoestima de mulheres que possuem corpos gordos ainda é considerada como 

empatia, já que vimos discursos em que parabenizavam Preta pela coragem de 

expor seu corpo.  

Pode-se perceber ainda que o dinheiro é considerado uma forma de poder 

para se obter um corpo magro, pois, assim como no século XX, parafraseando Mary 

Del Priore (2013), as cirurgias são um forte sinônimo de sucesso na “compra” de um 

corpo perfeito – e isso pode ser percebido em discursos que citavam o dinheiro de 

Preta e de seu pai como uma solução para seu “problema” com o corpo.  

 Os gordos são os novos feios. A dessexualização do corpo gordo feminino 

não pode ser visto como algo bonito, principalmente quando se trata da exposição 
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na mídia. A sociedade brasileira ainda odeia a gordura e isso é fato. Mas, mesmo 

diante dos comentários, mulheres de corpo gordo não devem ter “coitadismo”. 

 

Figura 13: Estereótipos midiáticos PAROU AQUI 

 

Fonte: @choquei 

 

 Como vimos nas imagens 11 e 12 deste capítulo, o status da fama contribui 

muito para que a visibilidade seja maior nas mídias digitais. Isso é bastante 

interessante, porque ao longo de nossa análise nos deparamos com essa  

exposição de corpos gordos sendo sempre considerada como algo negativo.  

Na imagem 11 de Preta Gil, vemos a cantora de biquíni em frente ao espelho. 

Já nesta imagem, temos uma comparação de dois corpos: um gordo, que é o alvo 

de críticas, e o magro, considerado o ideal. No lado esquerdo, vemos a atriz e 

apresentadora Sabrina Sato, de biquíni, exibindo suas curvas em foto com a sua 

filha Zoe. No lado direito, a cantora Preta Gil também posa de biquíni em frente ao 

espelho. É interessante notarmos que ambas as famosas utilizam o mesmo tipo de 

biquíni, que foi considerado o hit do verão 2020, por ser um modelo sensual e, por 

ter formato de um morango, refletindo em si o sentido de suculência que a fruta 

possui.  
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A primeira a usar o biquíni foi a apresentadora Sabrina Sato, logo em seguida, 

Preta comprou o mesmo biquíni e afirmou: “Morangão suculento! Não tô aguentando 

minhas amigas na praia e eu aqui trabalhando. Coloquei o biquíni novo pra ficar em 

casa! Tem morangão e moranguinho, né Sabrina? Viva a diversidade de corpos, 

cada um com o seu!”9. No entanto, apesar da auto-aceitação da cantora por expor 

seu corpo sem vergonha, a mídia – no caso, página do instagram de fofocas, utiliza-

se de comentários maldosos para fazer declarações e comparar os corpos das duas 

famosas. No enunciado que acompanha a montagem feita das duas cantoras, tem-

se:  

 

“Preta Gil foi querer imitar a Sabrina Sato! Não deu certo não!!!” 

 

 O corpo adquire, por si só, inúmeros significados, na medida em que tenta 

atender a determinadas tecnologias de poder social. Trata-se, portanto, de um 

objeto de consumo. Quando não atende às expectativas, é moldado e negligenciado 

em favor de comentários nas redes sociais.  

 É o que acontece ao analisarmos as comparações e enunciados sobre a 

montagem feita com a foto de Preta Gil e Sabrina Sato. Ambas utilizam um mesmo 

material de exposição de seus corpos: A mídia e o objeto utilizado para posar, que é 

o biquíni. Apesar de estarem no mesmo ambiente e utilizando a mesma roupa, o 

diferencial que marca as fotos é exatamente o que estão exibindo: seus corpos, um 

magro e “ideal”, e o outro que foge dos padrões estéticos e morais impostos.  

 Foucault (2011) fala sobre o poder que tenta controlar não só o individual, 

mas a vida da população. Neste sentido, o estudioso interpreta o corpo como um 

exercício para que as relações de poder aconteçam, como um caminho para a 

subjetivação. No entanto, é necessário entendermos que o corpo produz diferentes 

efeitos de sentido para os diferentes sujeitos, os quais ocupam posições diferentes.  

O sentido sempre dependerá de quem está olhando e do lugar que ele ocupa. Com 

isso, Foucault (2007) afirma que todo olhar “já é uma interpretação”, ou um lugar de 

poder. Nesse sentido, quando se compara os corpos de Preta Gil e Sabrina Sato, 

ela está não só atribuindo relações de poder sobre estes corpos, mas, buscando a 

 
9 Afirmação da cantora feita no dia 30 de dezembro, no seu Twitter ‘Pretagiloficial’.  
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imagem de uma mulher que precisa ter um corpo perfeito a fim de capturar o olhar 

do outro de uma forma boa.  

 Assim, o corpo de Sabrina Sato está para os discursos que o circundam, 

acima do corpo de Preta Gil, já que:  

 

O culto à magreza e a rejeição dos corpos fora dos padrões dominantes se 
engajam aos discursos contemporâneos de disciplinamento e de controle 
dos corpos femininos como forma de reafirmar as relações de poder. Assim, 
possuir um corpo magro, atualmente, está relacionado, também, à questão 
simbólica do “poder” (AUGUSTO, 2018, p. 80).  
 
 

 

 Portanto, a cultura do espetáculo e também a de consumo, cujas imagens 

estão sempre apresentando mulheres belas, de corpo escultural, felizes e bem-

sucedidas, produz um cenário que faz com que as outras mulheres que não se 

encaixam nos padrões de corpo esbelto estejam à mercê de comparações 

duvidosas e mal intencionadas feitas pela mídia ou pelos internautas.  

 Assim, O “poder disciplinar” construído através das teorias de Foucault (2009) 

é encontrado nos discursos midiáticos normativos e disciplinadores, que impõem ao 

sujeito mulher um padrão de “corpo ideal”, aquele que é saudável, bonito e magro. 

Um “corpo dócil” que é construído através de mecanismos disciplinares. Esses 

mecanismos permitem que o corpo seja controlado e “realize a sujeição constante 

de suas formas e lhes imponha uma relação de docilidade-utilidade, é o que 

podemos chamar de “disciplina” (FOUCAULT, 2009, p. 118).  

 Assim, a imagem de Preta Gil utilizando o mesmo biquíni que Sabrina Sato se 

enquadra à fuga das regras que disciplinarizam os corpos, rompendo com a ordem 

de que para mostrar o corpo ele deve ser “bonito”, dentro dos padrões 

impostos/criados pela mídia. Mesmo considerando que o corpo da cantora seja 

“lipoaspirado”, esteticizado, ela ainda não alcança o “corpo perfeito” que lhe 

proporcionará prestígio social, visto que o sucesso de Preta está ligado à sua fama 

enquanto cantora e não enquanto mulher que faz sucesso através de um corpo. 

Nisso, Preta Gil passa a se enquadrar em um mecanismo disciplinar de mudanças 

corporais, é desprestigiada por ter um corpo que não é igual ao de Sabrina, mas 

que, enquanto corpo individual, é livre para usar a roupa que quiser e como quiser.  

 Considerando, assim, o fundamento foucaultiano que não tem mais a forma 

de controle-repressão, mas de controle-estimulação, o sujeito moderno considera-
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se, em muitos casos, preso a um padrão estético, tornando-se um ser alienado por 

uma discursividade midiática. No entanto, quando os corpos gordos sobressaem-se 

dessa “cultura de aparências”, a mídia e as pessoas que têm acesso a esse 

conteúdo, passam a ver corpos que, mesmo não estando no padrão, ainda 

conseguem ter visibilidade social.  

Vejamos mais um exemplo dessa “desordem do discurso” na imagem de 

Gaby Amarantos: 

 

Figura 14: Gaby Amarantos 

 

Fonte: @gabyamarantosoficial 
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Figura 15: Discursos contra o corpo de Gaby Amarantos 

 

Fonte: Instagram @gabyamarantosoficial 

 

 Gabriela Amaral dos Santos, mais conhecida como Gaby Amarantos é uma 

cantora e compositora brasileira que iniciou seus trabalhos ainda muito nova. 

Conhecida por sua exuberância na hora de se vestir, ficou famosa por lançar o hit 

“hoje eu tô solteira”, uma paródia da música “silgle ladies”, da cantora Beyoncé, 

sendo que também ficou conhecida como “Beyonce brasileira”.  

 Gaby exibe seu corpo negro e gordo nas redes sociais, principalmente no 

Instagram, pois, segundo ela, é símbolo de empoderamento feminino no mundo de 

hoje, que procura cada dia mais dar valor aos corpos magros. Na foto acima 

exposta, Gaby aparece de biquíni verde neon e em uma posição que, ao 

analisarmos, demonstra poder e liberdade: suas mãos na cintura e posição das 

pernas nos remetem a uma mulher empoderada, liberta, dona de suas vontades. No 

enunciado da foto postada, a cantora utiliza a palavra liberdade para mostrar 

resistência, justamente por saber que a foto de seu corpo de biquíni iria causar muito 

ibope.  
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Eu creio no poder da liberdade, mas percebo que muita gente está distorcendo o sentido dessa 

palavra. Liberdade não é só fazer o que quiser e sim respeitar a liberdade do outro entendendo que 

liberdade ñ é se aproveitar de uma filosofia para semear ódio. Liberdade é deixar ser e ensinar que 

livre é quem exerce a sua espontaneidade. 10 

  

 A “filosofia” que Gaby, neste enunciado, diz respeito justamente aos 

estereótipos que a sociedade criou em relação aos corpos gordos e por isso a 

existência dos discursos de ódio que são postados em forma de comentários na foto 

da cantora. Por isso, ao lembrarmos do que Foucault (2006) diz em seu texto “O 

sujeito e o poder” e considera como resistência, podemos analisar o final do 

enunciado de Gaby, quando ela diz que “livre é quem exerce sua espontaneidade”, 

ou seja, apesar de sofrer com as imposições da sociedade, ela se mantém 

resistente, pois é feliz com a condição de seu corpo. E para resistir o sujeito primeiro 

precisa ser livre. 

 O corpo gordo de Gaby é considerado, pelos internautas, como um corpo 

doente e que precisa de tratamento. Esse tratamento pode, em muitos casos, ser 

exagerado demais, como no trecho comentado na primeira foto da cantora que está 

sendo exibida neste texto: Em um dos comentários da Figura 15, sobre a postagem 

de Gaby Amarantos o sujeito descreve o corpo da cantora como uma forma de 

aparecer, considerando que a cantora deveria usar mais “a mente com coisas que 

edificam a alma”.  

 Em outro comentário, um internauta diz que os comentários positivos feitos 

nas fotos de Gaby são feitos por pessoas hipócritas, já que obesidade é doença. É 

necessário considerarmos a impressão das pessoas sobre o que é obesidade e 

como isso as afeta. No entanto, ter um corpo gordo não é sinal que a pessoa – no 

caso Gaby, esteja obesa ou com problemas de saúde. Essa questão é mais um 

estereótipo no qual as pessoas se apropriam, pois consideram todo gordo como 

doente. Ainda considerando o comentário sobre a obesidade ser uma doença, o 

sujeito que expõe sua opinião ainda fala sobre a imagem do partido dos 

trabalhadores (PT), quando compara os comentários positivos nas fotos de Gaby 

como um “mimimi” igual ao dos petistas, fazendo uma relação de interdiscursividade, 

e, para essa pessoa, tudo que Gaby posta é para aparecer. Nesse mesmo 

comentário o internauta considera o corpo de Gaby como doente e obeso, quando 

 
10 Enunciados transcritos conforme os originais.  
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diz “...obesidade é doença, vcs querendo ou não”. Um outro sujeito ainda 

complementa “Obesidade nunca vai ser coisa bonita”. Vemos, então, mais um 

sujeito que enfatiza na exposição empoderada de Gaby um problema de obesidade 

que precisa ser resolvido.  

 Em outros comentários a falta de respeito e preconceito contra o corpo gordo 

também são intensificados: “ter peito nas costas, nunca tinha visto” e “daqui a pouco 

nem a terra aguenta” difamam Gaby. O primeiro fala da gordura que pessoas de 

corpo gordo carregam atrás das costas. Para a pessoa do comentário, essa gordura 

pode ser comparada a um peito, justamente por ter volume e peso. No segundo 

comentário, o fato da pessoa citar que “nem a terra irá aguentar” Gaby, reflete a 

questão do peso como uma forma de estereótipo, já que a terra é um espaço grande 

e que, mesmo sendo grande, não aguentaria o peso da cantora.  

 Percebe-se que os discursos de ódio contra os corpos gordos são dos mais 

variados e ofensivos possíveis. Os olhares sobre os corpos gordos, muitas vezes se 

modificam, mas não deixam de expressar o ódio de uma sociedade lipofóbica e que 

vê na magreza um ideal de perfeição na sociedade.  

 Dentre todas as regularidades possíveis, o sujeito-celebridade (que foi 

exposto neste capítulo) é o que mais sofre com esses discursos, pois é ele que 

mostra seu corpo em público, sem ter vergonha do que ele é. Sua intimidade, 

fetiches, sexualidade, gênero são, por muitas vezes, expostos pelos outros 

simplesmente por estarem naquela mídia digital mostrando seu empoderamento. No 

entanto, a resistência das mulheres sobre seus corpos gordos ainda é uma forma de 

luta e de expressão de liberdade.  

 A seguir, analisaremos não mais os discursos de ódio que tentam fabricar os 

sujeitos de corpos gordos, mas as diversas formas de poder e resistência que 

moldam a mulher de corpo gordo na mídia digital, pois, apesar de estarmos em uma 

era lipofóbica, a resistência ainda atua como um fenômeno de constituição de 

sujeitos.  

As mulheres do século XXI têm suas identidades constituídas por imensas 

lutas e rupturas. O corpo – fundamental instrumento de análise é alvo de 

questionamentos, discussões, preconceitos e estereótipos.  

Apesar da era da lipofobia em que vivemos, muitas mulheres de corpo gordo 

ainda se mostram empoderadas e lutam contra todos os preconceitos gerados em 

torno de sua silhueta.  
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Como vimos no capítulo anterior, ser uma mulher que expõe seu corpo gordo 

nas redes sociais ainda é um tabu. E esse tabu gera preconceitos que são 

legitimados através de comentários de ódio expostos nas fotos postadas. No 

entanto, a mulher resiste.  

 E são nessas postagens que vemos como a mulher de corpo gordo lida com 

questões de relacionamento, moda e exibição, feliz com seu corpo na praia ou 

exposto em ambientes públicos. Mulheres negras, brancas, ambas gordas, são 

nosso instrumento de análise para que possamos mostrar que o poder é uma forma 

de resistência. 

 

 

Figura 16: Cléo Pires em uma campanha em defesa dos corpos 

 

Fonte: @cleopiresoficial 
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 Cléo Pires é uma atriz brasileira renomada desde a sua adolescência. A atriz 

sempre foi considerada como símbolo de beleza e sensualidade nas mídias digitais, 

pois sempre estava a exibir suas curvas ideais, pernas torneadas e barriga chapada. 

No entanto, Cléo surpreendeu ao falar em entrevista: 

 

“Com a bunda ralada de tanto fazer pose no chão da bica da fazenda, venho aqui apresentar meus 

10 kilos a mais. De costas porque tô amando minha bunda grande, também porque bunda da like e 

porque minha bunda de fora é uma estética e não um atestado de caráter”11.  

 

Com esse comentário, Cléo deixou fãs e a própria mídia surpresos por 

declarar, abertamente, seus kilos a mais.  

 A imagem acima exposta no Instagram da atriz faz parte de uma campanha 

em favor dos corpos apresentada pela empresa natura no ano de 2019. Nela, 

mulheres de todas as cores e idades, além de famosas como a cantora Iza e a 

lutadora Kyra Grayce estão usando roupas íntimas para que seus corpos fiquem a 

mostra. A foto de Cléo acompanha o enunciado:  

 

EU DESAFIO OS RÓTULOS 

Por muitas vezes, nós, mulheres, somos rotuladas. Rotuladas por algo que não somos, por algo que 

não nos identificamos e por algo que a sociedade empurra goela abaixo. Eu mesma já recebi 

diversos rótulos, um deles é o INCONSTANTE. (*cara de deboche). O fato de eu estar sempre 

mudando, me redescobrindo, me permitindo não significa que os meus ideais e os meus principios 

também mudem. As pessoas só enxergam aquilo que querem enxergar, ninguém está realmente 

disposto a te conhecer a fundo, por iss é muito mais fácil viver num mundo “rotulado”. 

Rótulos NUNCA irão me definir! Todas nós temos o direito de mudar, de errar, de questionar, de 

sermos quem a gente quiser, hoje e sempre! (@cleopires) 

 

 Se repararmos o enunciado acima exposto, percebemos que Cléo cita os 

rótulos criados sobre seu corpo como fator condicionante na sociedade atual. Os 

rótulos que recaem sobre a mulher faz com que muitas sintam-se menos capazes e 

diminuídas comparadas àquelas consideradas “perfeitas” Um adjetivo citado pela 

atriz para falar do que acham sobre si é INCONSTANTE. Esse adjetivo é utilizado 

 
11 Instagram @cleopires, dia 25/10/19. 
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por Cléo ser considerada uma mulher que gosta de mudar (tanto de visual, quanto 

de vida pessoal) e isto está sempre visível na mídia.  

 Essa transformação no corpo feminino – como é visto no da atriz, vai ao 

encontro ao que Gregolin (2008, p. 31) diz: “as transformações técnicas nos meios 

áudio-visuais serão responsáveis pelas mutações nas imagens do corpo, e, 

consequentemente, nas representações dos sujeitos”. Em consonância a isto, 

Gregolin (2008, p. 31) propõe em seus estudos uma visão sobre o corpo “a partir 

das mutações do olhar que se lançou sobre ele”. Pode-se, assim, dizer que existe 

toda uma história constituída desse enunciado verbal e imagético que Cléo postou 

em sua rede social. Essa história tem muito a ver com as questões de rótulos que a 

atriz descreve.  

 Diante do exposto, é interessante notarmos que o texto que Cléo escreve 

acompanhando sua foto tem uma noção de diálogo – diálogo esse feito através da 

sua conexão com os internautas, ou para melhor dizer, com as mulheres que 

seguem a atriz. Assim dizendo, a postagem serve de inspiração para muitas 

mulheres que sofrem com os estigmas apontados sobre seus corpos, seja de forma 

rotulada ou, mais ainda, preconceituosa.  

 Ainda sobre os rótulos de que tanto se fala na imagem, também nos traz à 

tona a memória discursiva, já que, através disto, lembramos das vezes que as 

mulheres são rotuladas de “gordas” ou que “precisam ir à academia”, são essas 

memórias que Cléo desperta ao falar sobre os “rótulos que a sociedade quer exibir”.  

 Nessa memória de imagens, podemos ver como o texto escrito por Cléo faz 

sentido. É assim que interpretamos muitos momentos vividos pelas mulheres, os 

comentários maldosos que ouvem no dia-a-dia e o que precisam passar para 

seguirem felizes com a vida que escolheram.  

 E são esses comentários que se referem à postagem de Cléo (na foto acima 

postada). No primeiro comentário, o internauta diz: “Mais uma querendo lacrar. Ficar 

roliça desse jeito vai adiantar em que meu Deus do céu?”. E o segundo internauta 

coloca: “Ahhhhhh tá explicado.... td por um bom cachê”.  

 Percebemos, então, que esses discursos de ódio são uma forma de rótulo 

contra a atriz. No discurso do primeiro internauta ele considera a exposição de Cléo 

como uma forma de “lacrar”, visto que, para a sociedade, “corpos gordos expostos 

são uma forma de aparecimento” (SANT’ANNA, 2014, p. 34). O adjetivo ofensivo 
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“roliça” surge, neste caso, como forma de ridicularizar o ‘novo’ corpo que Cléo está 

apresentando atualmente.  

 No segundo comentário, o internauta cita que a atriz ficou assim pois ganhou 

dinheiro para isso, o que não vai de acordo com o que Cléo acha, visto que a atriz, 

em entrevista ao TV FAMA, em novembro de 2019, disse que “está bem mais feliz 

com o corpo que apresenta agora”. Existe, nestes dois discursos, uma relação de 

poder sobre a pessoa de Cléo Pires, visto que, como cita Foucault (2006, p. 162) “o 

poder não opera em um único lugar, mas em lugares múltiplos: a família, a vida 

sexual, a maneira como trata-se os loucos, a exclusão dos homossexuais, as 

relações entre os homens e as mulheres...” No caso dos discursos, o poder se situa 

na figura da atriz que assume a posição de ser o que ela quiser ser, inclusive de ter 

o corpo que quiser ter, sem se importar com o estereótipo de corpo ideal.  

 Em relação a esses discursos de ódio, podemos citar o que Foucault (2006 p. 

61) chama de ‘poder disciplinar’, que nada mais é que “(...) se estar à eventual 

disposição de alguém, está-se perpetuamente sob o olhar de alguém, ou, todo caso, 

na situação de ser olhado”.  

É esse poder que por vezes, a mídia impõe, através dos discursos 

apresentados acima, sobre as pessoas. Ao postar uma foto e ao perceber que nesta 

foto existe uma “quebra de padrões” na sociedade, deve-se saber que se está sob 

olhares, na própria situação de “ser olhado”. Esses olhares fazem com que exista 

uma fabricação de indivíduos. Por esse motivo, quando algo não é comum e não se 

encaixa nos padrões que a mídia impôs (como os corpos gordos expostos), tudo 

gera um discurso de ódio. 

 Tudo isso reflete nas relações que a sociedade exerce sobre as pessoas. As 

mudanças, segundo Foucault (2006) só existem se mudarmos a sociedade e suas 

relações com os indivíduos. Neste sentido, o século XXI passa por sérios problemas, 

pois a massa preconceituosa e estereotipada ainda é grande. Pode-se dizer, então, 

que a luta das mulheres é um fator que vem contribuindo para que seus discursos 

não sejam invisíveis e possam ser vistos nas várias esferas sociais. E um exemplo 

disso é essa foto postada por Cléo, pois é um exemplo de mulheres que ainda lutam 

por uma sociedade menos hipócrita. São elas brancas, negras ou ruivas, gordas ou 

magras, todas têm um objetivo em comum: mostrar que RÓTULOS nunca irão 

defini-las. 
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 Considerando que neste tópico o corpo gordo das famosas foi instrumento de 

análise, no próximo veremos uma outra manifestação: O empoderamento do corpo 

feminino que não é alvo de tantas críticas, já que é um corpo “normal” ou “não 

famoso”. Mulheres não famosas na praia, posando em ensaios fotográficos são um 

exemplo disso.  

 

4.2 O EMPODERAMENTO DO CORPO GORDO FEMININO NO INSTAGRAM  

 

 A conquista da liberdade do corpo é algo que é muito discutido na sociedade. 

A luta das mulheres pela sua autonomia atravessa campos que vão desde a busca 

pela liberdade de escolha, até pontos como o livre arbítrio de mostrar seus corpos 

como são. Segundo Costa (2018, p.7), 

 

a reflexão crítica sobre os processos de empoderamento feminino precisa 
estar no centro da luta para criar verdadeiras condições de pensar e praticar 
a autonomia para além do poder de decisão sobre o seu corpo, mas 
direcionar para o enfrentamento da luta de classes para que todas tenham o 
direito a uma vida que vale a pena ser vivida. 
 

 
O empoderamento feminino é, assim, uma condição de liberdade e autonomia 

constante para muitas mulheres. Neste sentido, o capítulo que segue mostrará como 

muitas mulheres empoderam seus corpos através das mídias digitais. 

Diferentemente do capítulo anterior que mostrou como mulheres famosas lidam com 

os discursos de ódio reproduzidos através de suas postagens no Instagram, neste 

capítulo, mostraremos mulheres consideradas “normais”, já que não são visíveis aos 

olhos da sociedade, mídia, mas que, através de seus corpos gordos exibidos, em 

redes sociais, mostram como pode se dar o empoderamento feminino.  

 Assim, antes de passarmos para a análise das postagens é necessário 

salientarmos que algumas das imagens analisadas foram retiradas de perfis públicos 

expostos no Instagram. Os perfis possuem diversos seguidores, sendo considerados 

uma fonte de pesquisa de importante execução. 
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Figura 17: Quebrando tabu 

 

Fonte: Instagram @rican_fluff 

 

O discurso diz o seguinte:  

 

“Parem de achar que casais bonitos são ambos os que tem corpos definidos. O melhor casal 

é aquele que se ama”. 

 

O enunciado acima provoca uma quebra de estereótipos, já que a mulher 

possui um corpo gordo e o homem não. Apesar disso ainda existe uma 

desconstrução de padrões no casal como um todo, já que a mulher, apesar de 

possuir um corpo gordo é branca, e o homem, que tem um corpo magro, dentro dos 

padrões, é negro.  

Percebe-se, na imagem, que nem o homem e nem a mulher são identificados, 

mas que o enunciado em questão pode ser proferido por ambos, visto que homem e 

mulher abraçam a causa da felicidade em primeiro lugar, independente do corpo que 

carregam.  

O imperativo “parem” exerce a função de ordem e desejo. Desejo de que as 

pessoas parem de normatizar os corpos; ordem para que todos possam exercer sua 
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liberdade. Curiosamente, ao lermos esse enunciado em alto tom, percebemos esses 

significados, já que existe aí o que chamamos de “gestos verbais”, “[...] 

acompanhados em geral de entonação particular e, não raro, de gestos físicos” 

(CUNHA; CINTRA, 2008, p. 350) – que são representados pela posição feliz do 

homem e da mulher deitados na cama.  

A felicidade do casal representa, também, uma relação de poder, visto que: 

 

o poder só se exerce sobre “sujeitos livres”, enquanto “livres” – entendendo-
se por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um campo 
de possibilidades onde diversas condutas, diversas reações e diversos 
modos de comportamento podem acontecer (FOUCAULT, 1995, p. 244).  

 

 

 Assim, o casal da imagem representa um casal livre: livre de preconceitos 

entre si e de estigmas que a sociedade tenta impor sobre eles. Esse campo de 

possibilidades a que Foucault se refere diz respeito, na postagem, às várias formas 

como esse casal pode agir na sociedade, quebrando tabus já antes preconcebidos. 

O fato de um negro, magro, heterossexual se envolver com uma mulher branca e 

gorda é um fenômeno de resistência.  

No caso do discurso que analisamos, trata-se de um papel residual. É esse 

papel que Foucault cita ao dizer que “seria necessário admitir que só há enunciado 

desde que existam vários signos justapostos” (FOUCAULT, 2007, p. 97). Assim, 

para que esses signos existam é necessário que haja um sujeito (no caso da 

postagem, sujeitos). Ou, como diz Foucault (2007, p. 143) “um autor ou uma 

instância produtora”. Por conseguinte, o sujeito de um enunciado pode ocupar uma 

função e uma posição. Mas, o que deve ser levado em consideração é o que esse 

sujeito quer enunciar, o que deve ser enunciado e de qual lugar enunciativo. 

Percebemos que os discursos que circulam diz respeito ao que a sociedade 

construiu sobre os estigmas dos corpos, a posição de casal feliz e o lugar  que 

ocupam – que neste caso teve a mídia como instrumento portador de suas vozes.   

Portanto, é preciso levar em consideração que um enunciado é construído 

através de vários outros enunciados que já foram proferidos ou escritos em outros 

lugares. “Um enunciado tem sempre margens povoadas de outros enunciados [...]. 

Não há enunciado que, de uma forma ou de outra, não reatualize outros enunciados” 

(FOUCAULT, 2007, p. 110-111). Cada enunciado faz parte de ditos e não ditos pela 
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sociedade. Assim, é importante considerar o que Foucault (1974) e Courtine (1980), 

chamam de memória discursiva, visto que é a partir dessa memória que 

retomamos esses ditos e não ditos. 

No caso da imagem analisada, o enunciado serve como uma espécie de 

“vozes dos outros”, pois reflete tudo que já foi dito por alguém e em um determinado 

período. Provavelmente, para a sociedade seria mais aceitável que uma mulher de 

corpo gordo namorasse/casasse com alguém que também possuísse um corpo 

gordo, mas o contrário se dá também assim? Neste caso, nossa memória vem à 

tona quando lembramos do dito: “Ele é bonito demais para ela” ou vice e versa. É 

como se um corpo padrão ou um rosto bonito fosse o essencial para a felicidade de 

alguém.  
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Figura 18: Mulher de corpo gordo de biquíni na praia 

 

Fonte: @feminiismo 

 

 A figura 18 traz uma imagem da página do Instagram @feminiismo. Vale 

salientar que a pessoa da imagem é considerada como a Beyoncé de São Gonçalo 

por causa de sua cor de pele, simpatia e, também, por cantar informalmente 

musicas da cantora oficial.  

Reparemos, pois, no que diz o enunciado a seguir:  

 

Fotos lindas demais para ficarem guardadas no celular só porque estou com medo de mostrar o meu 

corpo gordo na Internet. 

 

 Os sentidos que emanam desse enunciado incitam a realização do ato de 

postar fotos mesmo possuindo um corpo gordo – visto que é isso que é mostrado na 

imagem: Uma mulher feliz, exibindo seu corpo gordo na praia. O enunciado possui, 

assim, uma existência material que é produto de uma enunciação. Foucault (2007, 
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p.114) explica isso quando diz que “diremos que há enunciação cada vez que um 

conjunto de signos for emitido. Cada uma dessas articulações tem sua 

individualidade espaço-temporal”. A partir dessas significações é que um conjunto 

de signos se torna um enunciado.  

 É na tentativa de descrever os enunciados que Foucault explica conceitos 

como “frase”, “proposição” e, logo depois, o próprio “enunciado”, que permite com 

que os sujeitos se posicionem em relação a um objeto ou lugar. Com isso, o 

conceito de discurso é estabelecido por Foucault como: “conjunto de enunciados 

que se apoia em um mesmo sistema de formação; é assim que poderei falar do 

discurso clínico, do discurso econômico, do discurso da história natural, do discurso 

psiquiátrico” (FOUCAULT, 2007, p.122). E acrescentaríamos aqui, do discurso 

midiático. Considerando isto, ao analisar um enunciado precisamos levar em 

consideração à posição sujeito em que se encontra a pessoa que profere o 

enunciado; as materialidades discursivas presentes; e um campo associado.  

 Assim, na imagem que analisamos, percebemos que o enunciado, assim, 

como o da figura 16, também traz consigo um verbo imperativo que denota ordem 

ou pedido. Este verbo “parem” faz com que percebamos o tom imperativo, o qual 

incita a uma (des)ordem no discurso estereotipado, que desvaloriza o corpo gordo.   

 O fato de uma mulher gorda e negra estar na praia de biquíni também é um 

fator a ser mencionado, pois mostra o empoderamento feminino concebido através 

da imagem. Berth e Ribeiro (2019) dizem em seu livro “Empoderamento” que esse 

termo se trata de uma construção que liga forças e competências individuais e 

comportamentos de mudança perante aspectos sociais. Neste caso, a mulher da 

foto – que é apresentada como “Beyonce de São Gonçalo” mostra um 

empoderamento perante concepções que a sociedade julga, sendo que é construído 

através de um sentimento de mudança.  

Isso também pode ser levado em consideração quando observamos o nome 

pelo qual a mulher se intitula, pois, ao observarmos o perfil físico de Beyonce 

(cantora), percebemos que ela é considerada, socialmente, como uma mulher dona 

de um corpo torneado e sensual. Assim, no caso da nossa Beyonce de São 

Gonçalo, ela quer mostrar, através da mídia, que pode e deve ser considerada bela 

como a verdadeira Beyonce, mesmo possuindo um corpo gordo.  

 Assim, ao vermos essa foto e o enunciado que acompanha a imagem 

também ativamos a nossa memória discursiva ao lembrarmos de fotos postadas por 



85 
 

mulheres que não sentem vergonha de seus corpos e utilizam a legenda nas suas 

fotos na praia: “meu corpo, minhas regras”12, ou “o corpo ideal é aquele que te faz 

bem”.   

A seguir, analisaremos uma peça publicitária da Calvin Klein, a qual circulou 

pelas ruas dos Estados Unidos, no ano de 2019. Essa marca tem origem judaica e 

foi criada pelo estilista Calvin Richard Klein, nascido em Nova York. Apaixonado por 

moda desde criança, Calvin aprendeu a costurar para que pudesse criar as próprias 

peças de roupa. Estudou em universidades de moda renomadas e criou suas 

primeiras peças para venda. Lançou sua primeira coleção em 1968, na cidade de 

Nova York, e deu a essa coleção oficialmente o nome de Calvin Klein13, como 

ficariam chamados os modelos desde então. Até hoje suas peças são vendidas em 

todos os países do mundo (MUNDO DAS MARCAS, 2014)14. 

 Com a marca mundialmente famosa, sempre é comum que as coleções 

sejam expostas em outdoors pelas ruas de diversos países, assim como é o caso 

das imagens a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Frases famosas em legendas no Instagram. 
 
13 Essa marca tem origem judaica e foi criada pelo estilista Calvin Richard Klein, nascido em Nova 

York. Apaixonado por moda desde criança, Calvin aprendeu a costurar para que pudesse criar as 
próprias peças de roupa. Estudou em universidades de moda renomadas e criou suas primeiras 
peças para venda. Lançou sua primeira coleção em 1968, na cidade de Nova York, e deu a essa 
coleção oficialmente o nome de Calvin Klein, como ficariam chamados os modelos desde então. Até 
hoje suas peças são vendidas em todos os países do mundo. 
 
14 http://www.bh1.com.br/administracao-de-marketing/o-mundo-das-marcas/ 
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Figura 19: Outdoor em avenida nos Estados Unidos 

 

Fonte: @feminiismo 

  

 

A primeira imagem, exposta no ano de 1999, mostra uma modelo fazendo a 

propaganda da nova coleção de biquínis Calvin Klein15. O corpo da modelo está de 

acordo com o que Priore (2013, p. 56) chama de “corpos esbeltos de capas de 

revista” – neste caso, de outdoor. A cor vermelha utilizada pela modelo também nos 

chama atenção, visto que vermelho, ao retomarmos nossa memória discursiva, é 

considerado como a cor do amor, da sedução – o que é confirmado ao analisarmos 

o semblante sensual da modelo na foto.  

Em contraposição à imagem que exibe uma mulher branca, loira e de corpo 

esbelto, na segunda foto (de 2019) a publicidade gira em torno de diferenças 
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“sociais e sócio-históricas” (HALL; WOODWARD, 2014, p.119) que moldam a 

sociedade: A Calvin escolheu para usar suas peças íntimas uma mulher negra e de 

corpo gordo, para mostrar que também é a favor do empoderamento dos corpos e 

às diferenças.  

No livro “Identidade e diferença: A perspectiva dos estudos culturais”, os 

autores Thadeu; Hall e Woodward (2014) citam o corpo como um dos locais onde o 

fixamento da identidade é bem definido, ou seja, é a partir dele que as identidades 

são construídas. No caso da imagem acima, percebemos como essa identidade é 

construída pelas transformações sociais que aconteceram ao longo dos anos.  

 Neste sentido, essa peça publicitária da calvin Klein, traz a memória de um 

corpo que poderia/deveria ser mostrado (1999) e do corpo que transgride todas as 

regras do que é valorizado no meio publicitário (2019). Com isso a Calvin Klein 

desperta o sentido de que essa é uma marca que veste todos os corpos. E esses 

corpos gordos vêm vestidos não só da marca Calvin Klein, mas também da 

resistência, desafiando a ordem do discurso do corpo perfeito. 

No enunciado exposto, tem-se:  

 

“I speeak my truth in #mycalvins”,  

que no português significa: “Falo minha verdade em #mycalvins” 

 

A “verdade” citada é aquela que diz respeito à verdade dos corpos que não 

devem seguir um padrão. A pose da modelo da segunda foto também se apresenta 

como sensual por parte da mulher.  

A constituição da imagem se dá por meio do atravessamento de dois 

discursos – sendo um sobre o corpo magro, branco, e o outro sobre o corpo gordo e 

negro, mas que através de suas diferenças mostram sua complementaridade e 

importância da valorização de todos os tipos de corpos. A enunciação presente 

nessa imagem é composta por elementos verbais e não verbais que se 

complementam. A estruturação da imagem também é atravessada de dualidades 

como: corpo magro/corpo gordo; mulher negra/mulher branca.  

 Os sentidos que emanam das imagens no outdoor compõem um arquivo de 

uma época, já que o que é mostrado são diferentes imagens e em diferentes anos. 

Nesse sentido é possível fazer uma análise com base no método arquegenealógico, 

que, segundo Foucault (2007, p.149) traz: 
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o direito das palavras – que não coincide com o dos filólogos – autoriza, 
pois, a dar a todas essas pesquisas o título de arqueologia. Esse termo não 
incita à busca de nenhum começo; não associa a análise a nenhuma 
exploração ou sondagem geológica. Ele designa o tema geral de uma 
descrição que interroga o já-dito no nível de sua existência; da função 
enunciativa que nele se exerce, da formação discursiva a que pertence, do 
sistema geral de arquivo de que faz parte. A arqueologia descreve os 
discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo 
(FOUCAULT, 2007, p.149).  
 

 
 Assim, ao analisarmos as imagens (neste caso, em épocas diferentes), é 

comum percebermos que elas possuem uma materialidade própria, e isso é 

percebido não só pelo ano de cada propaganda exposto nos enunciados, mas 

também pelas circunstâncias que atravessam as imagens: o fato de uma mulher de 

corpo gordo e negro poder estampar um outdoor em uma avenida, ou, no ano de 

1999, o corpo da mulher magra estar na moda para que seja exibido em capas de 

revista, banners ou outros meios publicitários.  

 Neste caso, o corpo gordo continua sendo destaque para nossa pesquisa, 

visto que, como mostrado na imagem analisada, o empoderamento que a mulher 

construiu através dos anos. De um corpo magro, branco e esbelto, a mulher negra e 

de corpo gordo também mostra que pode posar de roupas sensuais e estar em 

destaque nas avenidas do mundo inteiro.  

Passemos agora a uma outra postagem: 
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Figura 20: Mulheres de corpo gordo em lojas de roupas 

 

Fonte: @mulheradaempoderada 

 

 A primeira imagem foi tirada na cidade de São Paulo, em uma loja oficial da 

marca Nike. A segunda, postada no Instagram “mulherada empoderada”, foi tirada 

em uma loja nos Estados Unidos chamada Target. Neste sentido, percebemos que o 

corpo, como bem cita Sarti (2001) é “produzido” em cultura e em sociedade, sendo 

definido através das regras da sociedade em que está inserido.  

 Mesmo estando em um mundo que é atravessado de regras contra os corpos, 

a imagem acima mostra que o empoderamento feminino ganha forma e as lojas de 

roupas precisam se adequar a isto. É interessante mencionarmos esse fato, pois, 

durante toda vida, seja através de conquistas pessoais ou da roupa que determinada 

pessoa está vestindo, sempre ouvimos a fala que Mc Gusthin (2019, p. 165), ao 

citar: “Seja você mesmo, seja verdadeiro consigo, encontre-se, expresse-se, seja 

confiante em si mesmo, tenha autoestima, e assim por diante”. Essa orientação 

parece ser bem natural quando observamos a imagem acima e a maneira como o 

corpo é atravessado por esses discursos. Nas duas imagens podemos perceber que 

sob a ótica do empoderamento feminino dos corpos, vamos de encontro ao que 
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Foucault (1988) chama de “cuidado de si”, ou, simplesmente, o fato de sermos nós 

mesmos; quando cuidamos de nós mesmos.   

Na segunda foto, vemos o enunciado o qual diz o seguinte:  

 

“Essa foto é em uma loja na gringa, a @traget. O manequim está com uma roupa 

em tamanho pequeno, mas nessa loja você pode encontrar também as roupas em 

tamanho grande, sem problemas. Quando teremos essa situação em todas as lojas 

do mundo?” 

 

 Foucault (1980, p. 56) diz que “o corpo é um lugar de resistência e liberdade”. 

Neste contexto, ao analisarmos o enunciado acima, percebe-se que, apesar das 

fotos mostrarem um contexto social e biopolítico em que os corpos assumem um 

lugar de resistência, em alguns casos essa situação ainda não é possível, visto que 

não são todas as lojas que possuem manequins exclusivos para mulheres de corpo 

gordo.  

 É nesse sentido que as várias formas de poder podem ser entendidas. 

Foucault, em microfísica do poder, diz que o poder não deve ser entendido somente 

nos termos de repressão ou restrição, mas, também: 

 

devemos deixar de uma vez por todas de descrever os efeitos do poder em 
termos negativos: ele exclui, ele reprime, ele censura, ele abstrai, ele 
mascara, ele esconde. Na verdade, o poder produz; ele produz realidade; 
ele produz domínios de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o saber 
que pode ser ganho dele pertencem a esta produção  (FOUCAULT, 2011, 
p. 194).  
 
 

 Assim, considerando as manifestações de poder expressas nas imagens das 

modelos de corpo gordo, percebemos que a produção de uma verdade é efetivada: 

A realidade de que, apesar de muitas lojas aderirem a modelos de roupa para 

mulheres de corpo gordo, em algumas lojas a realidade não é a mesma.  

 O próprio movimento de resistência é, assim, uma expressão do poder. Pode-

se dizer, então, que a luta das mulheres está presente em vários espaços. No que 

se refere aos espaços que constituíram nossa análise, lojas, praias, redes sociais, 

outdoors, entre outros, fizeram com que muitas mulheres conquistassem a 

visibilidade que sonhavam, mesmo sendo atravessadas por discursos de ódio.  
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 Hoje, a mulher de corpo gordo, aquela que foi/é descriminada, ocupa um 

lugar na história. Ela é modelo, dançarina, atriz. Ela também é uma mulher real, 

normal, que vai à praia e posa de biquíni. Nos vestígios da memória, vemos a 

transformação da beleza de mulheres que lutam por um lugar de aceitação para 

seus corpos.  
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5 PARA EFEITO DE FIM...  

 

 “Ainda existe uma história das mulheres e uma história do corpo?” (PRIORE, 

2013, p. 56). É com que este questionamento que entendemos a história da beleza e 

do corpo feminino como algo que está representado na história, mas que, apesar de 

ter sido alvo de muitas revoluções, continua tentando ser mascarado em alguns 

casos, como, por exemplo, quando se fala sobre corpos.  

 Os sentidos que emanam deste trabalho surgem como materialidades que 

tentamos desvendar, ditos e não-ditos que perpassam pela memória do analista. 

Desta forma, percebemos que, visto o conteúdo que analisamos estar disponível em 

nosso convívio social e que selecionamos postagens que estavam, de muitas 

formas, ligadas ao nosso cotidiano, pudemos resgatar a história e a memória sobre 

a beleza dos corpos das mulheres através da análise dessas postagens.  

 Na tentativa de desvendar os mistérios envoltos no corpo e na história 

feminina, chegamos até aqui, sempre despertando em nós o desejo de mais 

conhecimento. E foi somente através da história das mulheres e da história do 

corpo, além dos estudos midiáticos e do discurso, que encontramos respaldo para 

historicizar os acontecimentos desde os séculos passados até os atuais.  

A partir destas considerações, tentamos responder a problemática da nossa 

pesquisa: “Quais os estereótipos criados pelas pessoas e repassados através das 

mídias digitais?”, e “como os discursos de ódio são movidos contra os corpos gordos 

femininos?” Considerando nossas questões, o nosso objetivo principal foi analisar os 

discursos de ódio contra o corpo gordo feminino na mídia digital Instagram, à luz das 

teorias da AD francesa. Esses estereótipos continuam sendo repassados pelas 

gerações, muitas vezes, através de discursos de ódio, ofensivos, pejorativos que 

são proferidos nas redes sociais, como por exemplo, quando um internauta diz que 

“ela é linda, “mesmo” sendo “gorda”16. Assim, percebemos que muitos comentários 

maldosos sobre a mulher e seu corpo se circunscrevem em achismos da sociedade, 

e a mídia desempenha o papel de “permissão” de expansão destes discursos, visto 

que no Instagram, como em outras redes sociais,  as pessoas encontram um lugar 

para discursivizar sobre o que querem e pensam. 

 
16 Discurso reproduzido em foto de Beyonce.  
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 Em algumas imagens de séculos como o XVIII ou XIX, vimos à história da 

mulher sendo retratada, história essa que por muitas vezes é esquecida e/ou 

silenciada. E, para que chegássemos ao nosso objetivo principal (que era analisar 

os discursos de ódio contra o corpo gordo feminino no Instagram) e 

respondêssemos à nossa problemática, utilizamos enunciados retirados da rede 

social Instagram.  

 A teorização da AD, no primeiro capítulo, possibilitou-nos compreender toda 

essa história do discurso e a arqueogenealogia de Michel Foucault. Conceitos como 

discurso, formação discursiva, sujeito, as relações de saber/poder, resistência e 

memória discursiva  guiaram a nossa pesquisa, mostrando o funcionamento dos 

discursos e suas materialidades tão importantes na análise de um enunciado. Desta 

forma, percebemos a importância de se descrever esses enunciados através dos 

estudos de Foucault, nesse local midiático que escolhemos trabalhar, navegamos 

por um mundo indeterminado, e assim nos deixamos levar pelo que mais nos atraiu.  

 No sentido de encontrarmos respaldo para a análise do nosso Corpus, 

trouxemos, ainda, a história do corpo feminino e a história da beleza ao longo dos 

séculos. No subcapítulo denominado: “O corpo feminino discursivizado”, mostramos, 

através de imagens de mulheres de corpo gordo como eram os ideais de beleza do 

século XVIII, até chegarmos ao século XX e XXI, em que a moda da mulher magra 

começou a tomar forma e cada vez mais os novos métodos (cirurgias, implantes, 

dietas milagrosas) apareceram na sociedade como forma de padronizar um ideal de 

corpo perfeito.  

 A mídia é, então, o nosso meio de debate e discussão para que a história das 

mulheres e do corpo seja analisada. Muitos questionamentos nos perseguiram no 

decorrer da escrita desta dissertação, sejam eles advindos da necessidade de se 

analisar o corpo gordo atual ou até mesmo sobre o fato de trabalharmos com figuras 

femininas que estão em constante mudança nas mídias digitais – como é o caso de 

mulheres famosas que se utilizam deste espaço para mostrar como são ou como 

querem ser. Como diz Silverstone (2005, p. 147) “a mídia é um processo de 

mediação. A mídia se faz. Nós a fazemos. E ela é feita por nós”. A mídia é um 

campo cheio de ideologias, e às vezes, os discursos proferidos pelos internautas, 

nas postagens, soam como autoritários e opressores – como pudemos perceber em 

quase todos os casos.  
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 A mídia inscreve os discursos numa plataforma hierarquizada e cabe a nós 

modificá-los. O “perfeito” mostrado na mídia, muitas vezes não é tão perfeito assim, 

como, por exemplo, quando citamos a entrevista da fotógrafa da revista Playboy, em 

que a mesma citava que não existe essa perfeição vista nas capas de vista, pois as 

fotos passam por muitos programas de edição até chegarem ao que a sociedade 

julga como “sem defeitos”. O corpo gordo, desta forma, surge como uma ruptura 

desses discursos cristalizados, pois mostra como é o corpo de uma mulher que 

possui celulites, ancas e estrias, mas mesmo assim também é capaz de posar para 

uma foto no Instagram.   

 Quando os corpos gordos se expõem e mostram para a mídia que mulheres 

reais também têm corpos fora dos padrões, a culpa, os preconceitos e estereótipos 

da mídia são jogados nas mulheres em forma de ofensas, de discursos de ódio.  

 Hoje, em pleno século XXI, ainda vemos e ouvimos o massacre dos corpos 

femininos como sujeição a um ideal imposto e enraizado. Mulheres de corpo gordo 

que usam biquíni para ir à praia, ou os homens que escolheram viver como 

mulheres que não se encaixam nos padrões viraram alvo de duras críticas na 

sociedade – como foi bem explicitado nesta dissertação.  

 Embora por muitas vezes a mídia queira impor e ditar padrões sobre a 

mulher, ela também não nega que essa mulher que antes era “reprimida, calada” 

(TIBURI, 2018, p. 34) hoje tem mais voz na sociedade. E essa voz foi construída 

através de muitas lutas e pela ocupação de espaços que antes lhes eram negados, 

como por exemplo nas universidades, nas empresas, na política ou até mesmo nas 

passarelas (para as modelos plus size. O apagamento que antes era comum na 

história das mulheres, hoje não é mais possível, visto que as lutas são mais 

frequentes e a mulher cada dia que se passa muda mais a história. 

  Ao observamos os discursos de ódio que analisamos, percebemos que a 

maioria provém de outras mulheres que, insatisfeitas com seus próprios corpos, 

julgam e descriminam as que mostram empoderamento. Há um poder que incide 

sobre as mulheres e tenta fabricar sujeitos que ajam de acordo com as verdades 

que a sociedade cria e considera como ideais.   

 Neste trajeto da AD que optamos por estudar, chegamos à conclusão de que 

a luta feminina nunca acaba, e que por mais que se tenham obtido muitas 

conquistas através dos séculos, a sociedade ainda é preconceituosa e ainda tenta 

oprimir as mulheres de todas as formas. Foucault (1995, p. 231) diz que “o sujeito é 
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dividido no seu interior e em relação aos outros”. Podemos relacionar essa divisão a 

tudo que a mulher conseguiu fazer através dos séculos, pois, a nova mulher 

contemporânea é um sujeito de resistência, que luta, sofre, mas que não deixa de 

lado as suas escolhas.  

 O corpo gordo feminino pode ser considerado um exemplo de resistência da 

mulher. Basta lembrarmos de como ela era descriminada, da moda dos espartilhos 

que espremiam suas barrigas e as faziam desmaiar com falta de ar (mas estava na 

moda). Hoje, no entanto, o corpo individual é livre. Livre para carregar suas celulites 

e estrias, livres para dizer “meu corpo, minhas regras”, livre para usar um biquíni na 

praia assim como as mulheres de corpo magro. Percebe-se, então, que o 

empoderamento feminino é uma forma de resistência contra as formas de poder que 

a sociedade, através da mídia, busca impor à mulher.  
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17 Os perfis dos famosos possuem publicações diárias e geram milhares de comentários positivos e 
negativos. Os famosos, na maioria dos casos, ignoram os comentários de ódio publicados em suas 
fotos.  



102 
 

 

 
18 

 
18 As páginas expostas continuam ganhando seguidores e publicam, diariamente e semanalmente, 
conteúdos de interesse público, especialmente o feminino.  
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