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Resumo:  Nas  sociedades  contemporâneas,  a  saúde  e  a  beleza  foram

transformadas em objetos de consumo, personificados na magreza e na perfeição

corporal,  símbolos  de  sucesso  e  status  social.  Nas  sociedades  de  consumo,  a

magreza está intimamente atrelada à ideia de sucesso nas diversas áreas da vida

social, já o corpo obeso ganha conotação de fracasso e frustração com a própria

realidade.  O corpo é local incessante para incidência de poder,  mas também de

resistências.  Neste contexto, este trabalho estuda os  blogs de temática  plus size,

que são voltados para mulheres obesas, e sua relação com o mercado de “consumo

de  beleza”.  O  consumo  é  entendido  não  apenas  prática  mercadológica,  mas

também como espaço de estratégias para construção e reconstrução de identidades

e  identificações  sociais.  Estes  blogs procuram  estabelecer  a  obesidade  como

atributo identitário positivo,  por meio da apresentação do corpo gordo inserido em

lógicas do consumo que remetem à beleza e sensualidade. A narrativa nestes blogs

busca resignificar o corpo gordo como lugar de possibilidades, e não mais como



representação  da  feiúra  e  da  desvalorização.  Nestes  espaços  virtuais,  as  mulheres

obesas usam as mercadorias para criar vínculos, marcar lugares sociais e reestabelecer

distinções. 
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Introdução

Nas  sociedades  contemporâneas,  a  preocupação  com  a  questão  da  beleza

estética,  com o bem estar e com a autoestima, vem influenciando hábitos cotidianos,

comportamentos e estilos de vida pautada em uma lógica mercadológica voltada para o

consumo. A magreza e a perfeição corporal são normalmente representados pela mídia

como símbolo de sucesso, status social e felicidade, ao contrário da obesidade, associada

à lentidão, à feiura e à doença. Entretanto, na última década o mercado começa a voltar-

se para as mulheres acima do peso como um segmento consumidor em potencial. Ao

mesmo tempo, grupos de mulheres obesas começam a melhor se organizar e fortalecer

suas reivindicações em busca de reconhecimento de seus corpos. O termo plus size, que

significa “manequim grande”, ganha força e passa a ser utilizado como referência não

apenas ao manequim com numerações maiores que o 44,  mas a uma identidade de

grupo que questiona os discursos que estigmatizam o corpo feminino gordo.

A internet tem papel decisivo neste processo de ressignificação do corpo plus size,

já que a relativa facilidade de acesso e a gratuidade de espaços virtuais como blogs e

redes sociais permitiu que este grupo ganhasse visibilidade. Dentre estas plataformas de

telecomunicações no ciberespaço, os weblogs, ou simplesmente blogs, tem se destacado

por criar espaços de fácil acesso para a escrita e produção de conteúdos, criando são

uma nova possibilidade de troca de experiências e criação de informação. 

Os  blogs  de  moda  plus  size,  são espaços  virtuais  voltados  para  o  encontro  e

disseminação de conhecimento entre mulheres acima do peso. Assim como em outros

espaços midiáticos que tratam de moda e beleza, os blogs de mulheres gordas trazem

informações  sobre  cosméticos,  técnicas  de  embelezamento,  vestuário  e  relações

cotidianas, mas sua característica mais marcante é presença de fotografias das próprias

autoras ou outras mulheres obesas em editoriais  caseiros,  inspirados nas revistas  de

moda. 

A relação entre os blogs  plus size  e suas leitoras é muito estreita e de grande

credibilidade, inclusive no que tange o incentivo ao consumo, já que a opinião dos leitores

é influenciada pela opinião exposta nos blogs. Devido a este potencial dialógico, os blogs



de moda  plus size foram escolhidos para compreender relação entre a obesidade, da

formação de identidades e consumo na sociedade contemporânea. 

Os blogs escolhidos para observação foram o  Mulherão, que criou e incentiva a

Fashion Weekend Plus Size, o Beleza sem Tamanho, que possui um cunho político mais

relevante,  A grande diferença e  MaGGníficas , que incentivam uma melhor relação das

mulheres com seus corpos, e, por fim, Fofashions , pela maior presença de temáticas de

consumo e beleza. Os blogs, que foram escolhidos pela sua popularidade e assiduidade

nas postagens, vem sendo observados desde 2012, entretanto, para enriquecimento da

pesquisa, também são analisadas postagens anteriores a este período.

Blogs Plus Size e as Narrativas Sobre o Corpo Obeso

A contemporaneidade é marcada pelo intenso processo de valorização do corpo

esbelto e jovem (CASTRO, 2007), modificado e corrigido para se enquadrar em modelos

vastamente difundidos na mídia como padrão de beleza e sensualidade. Os corpos são,

de maneira cada vez mais intensa, educados e significados em uma cultura que constrói a

opulência  e  a  gordura  corporal  como  um  mal  intolerável  a  ser  eliminado,  pois  sua

constituição  é  tomada  como  doente,  incapaz,  feia  e  suja.  Os  modelos  dos  corpos

considerados desejáveis são facilmente percebidos nas representações da medicina, da

arte, da mídia e da publicidade, e revelam a magreza como posição ideal de aceitação,

autocontrole,  capacidade e  ascensão social.  Com uma crescente supervalorização da

imagem pessoal nas sociedades contemporâneas, o sujeito obeso parece estar cada vez

mais longe de enquadrar-se aos padrões estabelecidos de corporeidade aceitos.

Nesta  sociedade,  que  reconhece  como bem sucedido  aquele  que  mantém um

corpo  magro,  o  obeso  parece  ter  suas  necessidades  negligenciadas  e  deixadas  à

margem, funcionando, muitas vezes, como um referencial daquilo que não se deve ser.

Entretanto, ainda que a maioria das redes sociais, como blogs e sites temáticos, twitter,

facebook  e Orkut,  seja disseminadora de conteúdos favoráveis ao emagrecimento e à

manutenção de um corpo magro, os blogs de temática plus size procuram estabelecer a

obesidade como atributo identitário, especialmente atrelado ao consumo. Estes fatores

são relevantes na medida em que, para além da anatomia, os corpos são construídos

através de adereços que os adornam, como roupas e maquiagens, estabelecendo o que

pode  ser  considerado  belo.  Estes  blogs  representam os  corpos  através  de  imagens,

textos  e  sons,  e,  por  meio  da  apresentação  do  corpo  gordo  inserido  em lógicas  do

consumo que remetem à beleza e sensualidade. Nestes espaços, busca-se estabelecer



que o corpo obeso pode ser, também, considerado bonito e desejável.

Em uma direção inversa à comumente vista, em que os sujeitos obesos buscam

tornar-se alguém novo, de acordo com o que a sociedade e a cultura impõem, estas

blogueiras buscam ser reconhecidas pelo que são. São mulheres que não querem se

tornar aquilo que é desejável, mas sim mostrar o que há de desejável naquilo que se é. A

partir desta perspectiva, o corpo gordo é resignificado enquanto lugar de possibilidades, e

não mais como representação da feiúra e da desvalorização.

Os blogs Plus Size estudados são produzidos por mulheres, entre 25 e 45 anos,

com  elevada  capacidade  de  consumo,  e  podem  ser  considerados  blogs  de  moda,

assemelhando-se a revistas femininas e explorando temas como comportamento, beleza,

moda,  sexo,  relacionamentos,  saúde,  maternidade,  ambiente  doméstico,  viagens  e

trabalho, além de outros temas considerados inerentes ao “universo feminino”, sempre a

partir da especificidade da visão da mulher obesa. Narrativas sobre experiências pessoais

e  casos  de  preconceito  e  violência  contra  pessoas  acima  do  peso  também  são

recorrentes, acompanhado de mensagens de autoaceitação. Sendo compreendidos como

componentes  culturais,  acreditamos  que  os  textos  publicados  e  sua  constituição  são

capazes de revelar as facetas do modo de vida cotidiano destas mulheres e as suas

representações sobre seus próprios corpos. 

Para Soares e Meyer (2003), a internet também pode ser considerada um artefato

cultural  que educa e  molda os corpos,  dita  comportamentos  e formas de ser,  assim,

“problematizações como essas podem ser produtivas para se pensar como os artefatos

culturais -  revistas,  programas de televisão e filmes,  por  exemplo -  estão ajudando a

constituir formas de ser e viver a sexualidade e a juventude, na contemporaneidade.” De

tal maneira, podemos entender os blogs plus size como artefatos culturais que produzem

significados e ensinam determinados comportamentos relacionados ao corpo obeso.  Na

descrição do blog Mulherão, a autora propõe que este seja um “manual de sobrevivência

para mulheres acima do peso”, com dicas para uma vivência mais plena da obesidade:

Que tal o Blog Mulherão, um manual que poderá te ajudar a ser feliz,

muito feliz, assim, do jeitinho que você é? Um manual em que o

emagrecimento  não  seja  o  seu  principal  objetivo,  mas  a

conseqüência de uma vida bem vivida. É um super Blog com dicas

para alavancar a sua auto-estima, ser uma fera no sexo, valorizar o

seu tipo físico e cuidar da sua saúde. Imagine poder conquistar o

homem que você quiser, despertar olhares de admiração e inveja em



uma  festa…  Isso  é  possível!  Você  vai  aprender  a  se  aceitar,  a

valorizar o seu corpo e a conhecer as suas qualidades. Qualidades

essas que te faz uma mulher muito especial. Afinal, para que querer

ser igualzinha a todo mundo, quando na realidade você pode ser

única?  E  não  pára  por  aí.  Pra  te  dar  um  ânimo  extra,  O  Blog

Mulherão traz depoimentos especiais de mulheres acima do peso, e

que são muito poderosas. Elas revelam seus segredos e te ensinam

como se tornar um mulherão, com todas as letras. (Renata Poskus,

blogueira, apresentação do Blog Mulherão)1

Podemos  compreender  o  conteúdo  destes  blogs  como  parte  dos  sistemas  de

significação, estruturas de poder e instituições sociais. Da mesma maneira que outras

instâncias culturais, estes conteúdos ajudam a compreender a formação das identidades

das mulheres obesas a partir da compreensão do que se é e do que não se é. Os blogs

plus size se revelam como amplos e abrangentes espaços de debates e conversação,

propiciando uma nova forma de visibilidade política e social das mulheres obesas, já que

permite  a  interação  entre  diversos  sujeitos  dispostos  a  compartilhar  informações  e

opiniões, além de expressar seus próprios sentimentos e impressões sobre o ser e estar

no mundo.

As postagens nos blogs de moda plus size baseiam-se no apoio e reconhecimento

da beleza das mulheres obesas. Os diálogos focam-se nos discursos dos interlocutores,

que descrevem suas experiências em relação a sua compreensão de si, de seu corpo, de

sua identidade e de suas vivências cotidianas, caracterizando-se em relatos muitas vezes

autobiográficos. A ênfase na autoestima e aceitação do próprio corpo também aparecem

de forma recorrente nos discursos postados. No trecho abaixo, retirado do blog Mulherão,

fala sobre “amar-se” mesmo aceitando as próprias imperfeições:

Amar a si mesmo é muito mais que estar em uma passarela

ou em um editorial de moda, é sentir orgulho de si mesmo pelo que

se é e pelo que é capaz. É correr atrás de realizações e se jogar na

vida  de  forma  que  você  seja  o  único  dono  dela.  Trabalhe  seus

anseios de modo que eles não te tragam mais angustias, existem mil

possibilidades  de  realização  pessoal  e  profissional  a  sua  volta.

Cuide-se e se arrume como se você fosse entrar em uma passarela

1 http://blogmulherao.com.br/o-blog/



todos os dias, afinal, você é a principal diva da sua vida, e nada

melhor  que  saber  desfilar  por  ela.  (Keka  Demétrio,  22/01/2010,

blogueira, Blog Mulherão, sobre modelos plus size e amor próprio)2

Os blogs apresentam um certo caráter confessional (SIBILIA, 2008, p.71), em que

os sujeitos enunciam verdades sobre si próprios. No que tange o universo  plus size,  a

confissão aparece como um mecanismo utilizado contra a normalização das condutas que

envolvem especialmente as relações com o corpo obeso, sexualidade e com o gênero.

Há,  portanto,  uma  constante  reconstrução  de  pensamentos  e  desejos  em  relação  à

própria existência a partir da narração e do exame de si. 

Apesar de o contato ser, muitas vezes, apenas virtual, a troca de experiências é

tomada como parte necessária ao processo de autoaceitação da corporeidade obesa. A

confissão coletiva age diretamente na formação de uma identidade também coletiva, já

que se refere à realidade cotidiana e à formação das subjetividades dos sujeitos, já que a

confissão afeta aquele que o pronuncia, “inocenta-o, resgata-o, purifica-o, livra-o de suas

faltas, libera-o, promete-lhe salvação” (FOUCAULT, 2001:61). 

Neste processo de construir uma autobiografia, feita aos moldes confessionais, é

realizado um exercício de poder na vivência corporal  dos sujeitos. A confissão é uma

tecnologia ainda utilizada para produzir  uma determinada verdade sobre os sujeitos e

seus corpos. Pela confissão, os sujeitos são incitados a exprimir um discurso de verdade

sobre si, através da individualização.

Igualmente,  a  escrita  de  si  é  uma  tecnologia  de  si,  ao  passo  em que  leva  à

individualização e à introspecção, produzindo verdades sobre o que o sujeito escreve. A

escrita  de  si  é  um  exercício  racional  e  uma  importante  prática  no  cuidado  de  si

(DREYFUS; RABINOW, 1995).  

Ao se falar em blogs, pode-se fazer alusão às cadernetas de anotações individuais

citadas por Foucault (2004, p. 156), que poderiam ser relidas à qualquer momento eram

importantes para a constituição de si através do pensamento dos outros”, através de um

processo que leva à apropriação do pensamento e constitui uma memória material das

coisas lidas, ouvidas ou pensadas. As correspondências, comuns nos primeiros séculos

da era cristã, são os primeiros relatos escritos sobre si. Eram mais que um “adestramento

de si mesmo pela escrita” (FOUCAULT, 2004, p. 155). Consistiam em uma maneira de se

expressar para si e para o outro, eram uma abertura que se dava ao outro sobre si. Essas

cartas,  além  da  introspecção,  tanto  de  quem  as  escrevia  como  daquele  que  as  lia,

2 http://blogmulherao.com.br/3152/diva-de-sua-propria-vida/



expressavam uma narrativa de si que expunha ao outro seus saberes. 

Da mesma forma, podemos interpretar os blogs e as narrativas nele encontradas

denotam um olhar que se lança sobre a própria subjetividade, através da narração do

cotidiano.  No  caso  dos  blogs de  temática  plus  size,  esta  narrativa  se  desenvolve

especificamente a respeito das vivências com o corpo, e remetem marcadamente à ética

e à estética corporal contemporâneas.

De tal  maneira,  a  narrativa sobre si  nos  blogs de temática  plus size,  denota a

representação  da  forma  como  os  corpos  obesos  são  produzidos  e  significados  nas

sociedades contemporâneas ocidentais, em que se pode perceber as relações de poder

ali incutidas, além de aspectos sociais, políticos e culturais. Tanto aquele que lê, quanto

aquele que escreve em blogs é afetado em suas práticas cotidianas e subjetivações. 

Escrever no ciberespaço não é, portanto, um ato solitário, uma vez que o outro, o

correspondente,  representa  um  interlocutor  direto.  No  processo  de  se  escrever

publicamente a respeito de determinado tema gera-se uma relação de poder-saber, em

que as narradoras representam corpos constituídos através de discursos contemporâneos

que, ao serem incorporados, fazem esses corpos. 

Consumo e Construção de Identidades Plus Size

Bauman, em sua obra Vida para Consumo, analisa como as relações humanas são

modificadas pela ótica do mercado, já que os sujeitos passam a viver em prol do consumo

e acabam tornando-se, também, mercadoria. Ao falar sobre esta relação, o autor diz que

as pessoas “são, ao mesmo tempo, os promotores das mercadorias e as mercadorias que

promovem. São, simultaneamente, o produto e seus agentes de marketing, os bens e

seus vendedores” (BAUMAN, 2008:13). De acordo com o autor, as relações humanas,

incluindo, a formação de sua identidade e forma de lidar com sua corporeidade, passam a

ser  mediadas  pelo  consumo.  Entretanto,  não  apenas  os  bens  são  consumidos,  mas

também costumes, valores e aparências. 

Eric Hobsbawn (1995) aponta que as décadas finais do século XX podem ser vistas

como o triunfo do indivíduo sobre a sociedade, onde há o rompimento dos fios que antes

ligavam os seres humanos em texturas sociais, tanto nas relações entre pessoas quanto

dos  padrões  de  comportamento  esperado  para  elas,  o  que  gera  a  sensação  de

insegurança característica da sociedade contemporânea. Entretanto, se por um lado o

sujeito encontra, na contemporaneidade, a possibilidade de agência, por outro, em um

processo de globalização intenso, surge uma multiplicidade de identidades possíveis, com



uma  ampla  gama  de  signos  socialmente  referenciados  que  podem  ser  absorvidos,

gerando um certo esvaziamento que é sentido pelos sujeitos. Nesta lacuna deixada no

processo de formação das identidades, fortalecem-se as influências do capitalismo, em

que as necessidades individuais de autonomia, autenticidade ou aperfeiçoamento pessoal

são manifestadas na necessidade de ter e consumir bens oferecidos no mercado.

Na contemporaneidade, os sujeitos passam, cada vez mais, a estabelecer suas

identidades através do que é  vendido pela  mídia.  Se por  um lado estamos em uma

sociedade  que  parece  estar  desfazendo  os  laços  sociais  através  da  globalização  e

produção de massa, e o indivíduo vê a si mesmo como único responsável por sua história

em um  processo  reflexivo.  O  conflito  entre  escolher  individualmente  dentre  múltiplas

possibilidades daquilo  que se quer  e se pode ser,  e a necessidade de segurança da

referência de grupo que vem se perdendo na modernidade, a lógica mercantilista e seus

mecanismos  de  manipulação  social,  como  a  propaganda  e  a  publicidade,  impõem o

consumo como único vínculo socializador.  

A  prática  do  consumo  diz  respeito  a  um  conjunto  de  processos  cultural  e

socialmente referenciados, diretamente ligado à sociedade moderna. Ao longo da história,

o consumo tornou-se mais apreciado e mais rotineiro, e o consumidor passou a eleger os

bens de forma mais individualizada. De tal maneira, a estruturação e princípios do mundo

das  mercadorias  é  legitimado  pela  cultura  de  consumo,  sendo  importante  para  a

compreensão da sociedade contemporânea e servindo como forma de coesão para os

indivíduos. Livia Barbosa (2004) diz que “no mundo moderno o consumo se tornou o foco

central da vida social. Práticas sociais, valores culturais, idéias, aspirações e identidades

são definidas e orientadas em relação ao consumo ao invés de e para outras dimensões

sociais como trabalho, cidadania e religião entre outros” (BARBOSA, 2004: 32). 

Neste  sentido,  os  bens de consumo geram prestígio  social,  já  que o  consumo

moderno  se  caracteriza  por  atribuições  simbólicas  aos  produtos,  não  considerando

apenas suas qualidades funcionais, mas sim por associá-los a estilos de vida. O consumo

torna-se espaço para  articulação de hierarquias  e diferenciações sociais.  Assim, para

além da lógica da produção, é preciso entender o consumo para entender a sociedade

contemporânea. Para Castro (2004), o consumo é uma prática cultural expressiva nas

sociedades contemporâneas.

O culto ao corpo é um tipo de prática cultural que se apóia em forte

base  material,  expressa  pelos  impressionantes  números  que

demonstram o desempenho do setor: de 1991 a 1995, o crescimento



acumulado  foi  de  126,6%.  Enquanto  quase  todos  os  setores

industriais perderam, sistematicamente, postos de trabalho, o setor

de higiene, perfumaria e cosmético aumentou o nível de emprego.

(CASTRO, 2004, p.7)

Para  Roland  Barthes  (1985),  o  consumo  tem  o  sentido  de  satisfazer  as

necessidades  materiais,  mas  também  de  carregar  estruturas  e  símbolos  sociais  e

culturais. Há uma teia de relações estabelecida entre pessoas, objetos e significados, e

estes objetos assumem forma de mediadores das ações humanas, assim, os objetos se

significam para a além de sua condição material, “não há nenhum objeto que escape ao

sentido”  (BARTHES,  1985,  p.  173).  Os  objetos  não  são  puramente  funcionais,  e  as

escolhas do consumidor  não são apenas enraizadas no imaginário,  então,  no  ato  de

consumir as esferas utilitária e do prazer se entrecruzam, “a função faz nascer o signo,

mas esse signo é reconvertido no espectáculo de uma função” (BARTHES, 1985, p. 180).

Pode-se pensar, portanto, que as práticas cotidianas são informadas pela esfera do

consumo nas sociedades contemporâneas, para Ortiz (2000, p. 110) “como as religiões, o

consumo constitui ‘um mundo’, isto é, um universo de significação capaz de modelar as

práticas cotidianas. Nele os indivíduos se reconhecem um dos outros, constroem suas

identidades, imagens trocadas e reconfirmadas pela interação social”. Estes objetos de

consumo  possuem  significados  que  permitem  que  os  sujeitos  se  reconheçam  e

identifiquem ao construírem suas identidades. Ortiz (2000) aponta que o consumo pode

orientar as ações em determinada direção, atuando como valor concorrente com outras

esferas de socialização. Os bens materiais deixam de ser vistos apenas como utilidades,

mas se insere na lógica de consumo através de uma rede de códigos, modificando as

formas de sociabilidade.

Segundo Featherstone ,  “o corpo, as roupas, o discurso, os entretenimentos de

lazer, as preferências de comida e bebida, a casa, o carro, a opção de férias etc. são

vistos como indicadores da individualidade do gosto e o senso de estilo do individuo”

(FEATHERSTONE,1995:119). A cultura de consumo explora a posse de bens e objetos

como  uma  capacidade  de  transmissão  de  estilo  de  vida,  através  de  imagens  que

representam sofisticação e modernidade, assim, a forma de perceber um objeto depende

de como o sujeito se vale dele em determinado momento, revelando a forma como os

indivíduos se relacionam com os objetos, com o ambiente e entre si mesmas. 

Os  blogs  plus  size  atuam  como  indutores  do  consumo,  já  que,  apresentando

produtos  e  logomarcas  como  balizadoras  de  um  estilo  de  vida  e  uma  identidade



específica, levam os sujeitos a acreditar que conseguiram atingir determinado status ou

padrão através de produtos que tornaram estas mulheres únicas.

A modernização gerou um processo de individualização, em que o consumo deixa

de ser prática mercadológica organizada pela produção, e torna-se, também, espaço de

estratégias para construção da identidade. A cultura de consumo tem ligação direta com o

processo de construção de identidades. Para Castro (2008), 

a expressão cultura de consumo vem sendo utilizada para enfatizar

que  os  princípios  que  estruturam o  mundo  das  mercadorias  são

centrais para a compreensão das sociedades contemporâneas e que

na esfera do consumo é que os indivíduos buscam construir suas

identidades  e  tecer  suas  relações  sociais,  posicionando-se  no

mundo e dando sentido às suas vidas (CASTRO, 2008, p.1)

Ao  se  pensar  os  padrões  corporais  de  magreza  e  beleza,  observa-se  que  a

valorização do indivíduo se dá a partir de uma lógica massificadora de consumo, ainda

que existam possibilidades de construção de trajetórias individuais. Gilberto Velho (2003)

entende que existe uma mobilidade material e simbólica sem precedentes em sua escala

de  extensão,  já  que  o  processo  de  interação  entre  os  grupos  se  intensifica  e  estes

passam a compartilhar símbolos sociais, mas com formas diversificadas de interpretação

pessoal. Assim, as mulheres obesas buscam a individualização com intuito de legitimarem

suas escolhas. A partir de seus “gostos” e da construção de uma identidade, adquirem

diferentes maneiras de posicionarem-se em relação aos grupos que os cercam e que, de

certa  forma,  não  reconhecem  uma  autonomia  social.  Esses  grupos  encontram-se

institucionalizados em uma forma de pensar radicada em uma cultura mais homogênea

ou mais hierarquizada, ou seja, sem tantas interferências das dissonâncias culturais.

Para Bernard Lahire (2007), as preferências individuais em determinado grupo ou

sociedade são processadas de acordo com o contexto em que o indivíduo se encontra,

não sendo necessariamente ligado às hierarquias sociais.  O modelo de um consumo

cultural  fundado  no  gosto  individual  baseia-se  na  imagem simplificada  de  frações  de

grupos  sociais,  sendo  preciso  ressituar  esses  indivíduos  abstratos  em  redes

interdependentes, a fim de buscar uma visão mais real de seus modos de consumo e

atividades culturais. Para entender a questão da mobilidade social a partir do consumo é

preciso perceber que existem diversas formas de referências e trocas de experiências. 

Nos blogs plus size, que o consumo é uma via de acesso importante às questões



referentes à formação das identidades contemporâneas. Neste contexto o consumo é um

código que concede ao indivíduo seu lugar social, sua moralidade, seu prestígio e seu

poder. Ao consumir, o indivíduo “é alguém” e possui valor, sendo determinante para a

formação da identidade destas mulheres. Nos relatos encontrados nos blogs, é comum

encontrar frases que remetam ao consumo, conforme trechos abaixo, extraídos de blogs

plus size.

Confesso que fiquei mega tentada em comprá-la, mas me segurei!

(Camila  Cura,  blogueira,  30/01/2014,  Blog  Fofashion,  sobre

promoções de roupas)3.

Londres já tem preços incríveis o ano inteiro [pelo menos na Primark

e  na  Forever  21].  Mas  depois  do  Natal  é  que  a  real  diversão

começa! (Litha Bacchi, blogueira, 05/01/2013, Blog Mulherão, sobre

promoções de roupas na Europa)4.

Mas  vamos  ao  que  interessa?  Fato  que  este  mês  fiz  muitas

comprinhas aleatórias que me deixaram bem satisfeita de um modo

geral,  tanto em qualidade,  quanto  em preço,  e  sinto que preciso

contar  pra  vocês!!  (Litha  Bacchi,   blogueira,  24/03/2011,  Blog

Mulherão, sobre promoções de roupas)5.

tive um surto por colares do ebay, acabei gastando vários dólares,

mas  comprei  itens  lindos.  (Steph  Ciciliatti,  blogueira,  10/12/2012,

Blog A Grande Diferença, sobre compras pela internet no exterior)6.

Ao  apresentarem sua  imagem  em fotos  categorizadas  como  “look  do  dia”,  as

mulheres obesas buscam referenciar blogueiras magras e editoriais de moda. A intenção

é mostrar uma adaptação ao seu biótipo, ao seu estilo ou à sua idade, de forma a ficarem

similares  às  informações  de  moda  que  saíam  de  revistas,  programas  de  televisão,

novelas,  vitrines  etc.   A  intenção,  muitas  vezes,  é  mostrar  o  corpo,  demonstrar

sensualidade e, de certa forma, sua disposição e juventude. Tudo isso pretendia muito

3  http://fofashions.blogspot.com.br/2013/06/look-do-dia-com-achadinhos-c.html
4  http://blogmulherao.com.br/13931/compras-em-londres-apos-o-natal/
5  http://blogmulherao.com.br/7871/dicas-de-compras-que-cabem-no-nosso-bolso/
6  http://agrandediferenca.com.br/bijuteria-ebay/



mais que demonstrar sua “informação de moda”. A moda aqui era atributo para revelar o

corpo e a sensualidade da mulher obesa.

Ainda  que  as  blogueiras  não  possuam  um  mesmo  estilo,  muitas  vezes  as

vestimentas e cenários usados para os ensaios dos blogs são similares. Em geral, as

blogueiras usam claramente os padrões da moda, que não estavam ligados a questões

geracionais,  mas,  sim,  tinham  relação  direta  com a  questão  da  aparência,  a  fim  de

demonstrar que é possível incorporar a moda mesmo com um corpo que não se enquadra

no padrão vigente. Sahlins (2004: 193) coloca o sistema do vestuário como “um conjunto

de regras para declinar e combinar as classes de forma-vestimenta, de modo a formular

as categorias culturais”. Perceber, criar ou seguir um estilo é uma combinação de regras,

formas e modos. Assim, ao se consumir produtos da moda, estas mulheres se utilizam do

poder de consumo para serem aceitas socialmente.

O consumo feito pelas blogueiras é um momento de lazer e integração social. Ao

se adequarem às lógicas de consumo, estas mulheres sentem-se adequadas às normas

sociais que sempre às excluiu devido a seu corpo obeso. A mídia em geral, como revistas,

propaganda de lojas e programas de televisão, investem em publicidade que apresenta

um estilo de corpo que deveria ser atingindo por todos, entretanto, ao se apropriar da

moda, estas mulheres superam sua subalternização, seguindo um discurso de discurso

de não seguir padrões.

Nesta  pesquisa,  o  grupo  social  enfocado  pertence  a  um  segmento  social

normalmente excluído das práticas de consumo, e que, nos últimos cinco anos, passa a

ser visto como consumidor. Estas mulheres sentem-se fascinadas com os estilos de vida

dos  artistas  e  de  blogueiras  magras  conceituadas,  e  manifestam  um  interesse

generalizado pela estilização de suas vidas. Seu estilo de vida focaliza intensamente a

identidade, a aparência, a representação do eu, o design da moda, a decoração; tempo e

esforços consideráveis precisam ser gastos no desenvolvimento de um senso estético

flexível, distintivo e capaz de se manter a par da pletora de novos estilos, experiências e

bens simbólicos que a cultura de consumo e as indústrias culturais continuam a produzir

(FEATHERSTONE, 1995:151). Para o autor, 

A tendência da cultura de consumo para diferenciar, para estimular o

jogo das diferenças, precisa ser matizada pela observação de que

as diferenças precisam ser reconhecidas e legitimadas socialmente:

a alteridade total, assim como a individualidade total, corre o risco de

ser irreconhecível [...] A moda encarna as tendências contraditórias

de  imitação  e  diferenciação,  bem como sua suposição de  que  a



dinâmica da moda é tal que sua popularidade e expansão conduzem

à sua própria destruição, sugere que é preciso examinar mais de

perto os processos sociais que estruturam a preferência por bens de

consumo e estilos de vida e levantar a questão de se a preocupação

com o estilo e individualidade reflete mais as predisposições de uma

fração  de  classe  específica,  que  tem  interesse  em legitimar  sua

constelação  particular  de  gostos  como  “os”  gostos  do  social.

(FEATHERSOTNE, 1995: 124).

O consumo vende, para além de produtos, um estilo de vida, uma identidade, uma

posição  social.  Estas  mulheres  buscam  ter  seu  estilo  próprio,  ter  uma  identidade  e

distinguir-se perante o grupo ao qual se pertence, mas sem deixar de ser reconhecido. A

mídia no consumo diz que cada ator deva construir um determinado estilo, mas dentro de

uma esfera dominante. Os sujeitos podem escolher aquilo que mais lhes agrada, dentro

de  uma  gama  limitada  de  opções.  Os  padrões  de  consumo  aparecem  como

individualizantes,  concedendo ao indivíduo diferenciação no grupo ao qual  pertence e

uma adesão à moda que o insere e o legitima dentro da sociedade de consumo atual.

Segundo Lahire  (2007:  810),  vive-se “sociedades diferenciadas e hierarquizadas,  com

mobilidade social e geográfica”. No consumo, estas distinções simbólicas seriam tanto

coletivas, quanto individuais.

O que se nota é que as mulheres obesas buscam se inserir no consumo de moda

padrão. Assim, percebe-se que diferentes grupos compartilham do mesmo consumo. São

movimentos que acontecem ao mesmo tempo e em diferentes lugares, em um acesso

comum de códigos e valores, mas que se dá de formas distintas. É possível pensar mais

em “situações de consumo” do que em um perfil de consumidor, quer dizer, o indivíduo se

caracteriza muito  mais pelas práticas e apropriações que dá ao produto do que pelo

consumo em si. 

Segundo  Bauman  (2008),  as  mercadorias  são  vendidas  com  promessas  de

felicidade e satisfação a cada nova compra. De tal  forma, o consumo permeia toda a

lógica  da  vida  social.  Novas  necessidades  são  criadas  e  recriadas,  norteando  a

construção das identidades e do corpo. O consumo de roupas e produtos voltados para

as necessidades dos corpos plus size não é apropriado pelas blogueiras apenas para o

uso cotidiano, há um consumo com a intenção de serem aceitas, de terem seus corpos

aceitos e considerados belos, de adquirirem um certo estilo de vida.  A construção da

identidade como “mulher plus size” é, portanto, profundamente atrelada à sua capacidade



de consumo e absorção de ideais de estilo de vida padronizados através da lógica de

mercado, sendo o status e a valorização social pautados na capacidade de consumo. 

Os  blogs  plus  size buscam  apresentar  uma  beleza  que  vai  além  do  que  é

normalmente definido a partir dos padrões estéticos que pregam a magreza. A partir da

adoção de um estilo de vida que valoriza um ideal de beleza mais plural, apresentando o

mercado plus-size  como espaço de inserção social das mulheres obesas, pautando um

padrão  estético  menos  rígido.  A construção  de  uma  identidade  plusi-size  a  partir  do

consumo  de  um  determinado  estilo  de  vida  é  uma  estratégia  para  construir

pertencimentos e estabilizar um espaço social em construção. A positivação da imagem

da mulher obesa através das práticas de consumo é uma forma de reconstruir a imagem

de seus corpos, que normalmente é moralizado e patologizado. Essas mulheres buscam

ser  vistas  como  vaidosas,  femininas,  poderosas  e  bem  resolvidas,  e  os  discursos

procuram desvincular feminilidade e magreza, ampliando os padrões de feminilidade sem

contestá-los completamente. 
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