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RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema as representações da mulher plus size na 

moda e na telenovela brasileira e suas ressignificações na construção da 

identidade dessa mulher e nos seus hábitos de consumo de moda. O problema 

de pesquisa proposto questiona a relação da mulher plus size com a moda e sua 

percepção das representações femininas nas telenovelas brasileiras e qual a 

leitura que as entrevistadas fazem disso para a construção de suas identidades. 

Determinamos como objetivo de pesquisa principal a análise da relação das 

mulheres plus size com os padrões de beleza estabelecidos cultural e 

socialmente. Para responder ao problema de pesquisa utilizamos como aporte 

teórico autores que discorrem sobre corporeidade como Nízia Villaça, Tania Hoff, 

Erving Goffman, Mary Del Priore, entre outros; sobre comunicação e telenovela 

como Maria Aparecida Baccega, Maria Immacolata Vassalo de Lopes, Marcia 

Tondato, etc; sobre moda como Carol Garcia, Diana Crane e Gilles Lipovetsky; 

sobre consumo como Don Slater, Mary Douglas e Baron Isherwood; e sobre 

identidade como Tomaz Tadeu da Silva e Stuar Hall. A abordagem metodológica 

que faremos será a das entrevistas qualitativas em profundidade. O universo 

pesquisado será formado por mulheres entre 20 e 45 anos, moradoras da cidade 

de São Paulo, que exerçam atividade remunerada e assistam a telenovelas. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Consumo; Corpo; Moda; Telenovela.  

  



 

ABSTRACT 

This research aims to investigate the representation of the plus size 

women in fashion and Brazilian soap opera, as well as its reinterpretation in 

building the women’s identity and consumer habits. The proposed research 

problem argues over the relationship of the plus size women with fashion and its 

perception of female representation in the Brazilian soap opera, exploring the 

understanding of the interviewees with regard to the construction of their own 

identities. We determined as the primary research focus the analysis of the of 

plus size women with the beauty standards established culturally and socially. In 

order to solve the research problem, we used theoretical bibliography review from 

authors that discuss about corporeality, such as Nízia Villaça, Tania Hoff, Erving 

Goffman, Mary Del Priore, among others; for communication and soap opera, we 

review authors like Maria Aparecida Baccega, Maria Immacolata Vassalo de 

Lopes, Marcia Tondato, etc; for fashion Carol Garcia, Diana Crane and Gilles 

Lipovetsky; for consumption Don Slater, Mary Douglas and Baron Isherwood; 

and with regards to identity authors like Tomaz Tadeu da Silva and Stuar Hall. 

The methodological approach made was the use of qualitative in-depth 

interviews. The survey universe consisted by women between 20 and 45 years 

old, residents of the city of Sao Paulo, which were engaged in remunerated 

activity and watch soap operas.  

 

Keywords: Communication; Consumption; Body; Fashion; Soap opera.  
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa tem como tema as representações da mulher plus size na moda 

e na telenovela brasileira e as ressignificações dessas representações na construção 

da identidade dessa mulher e nos seus hábitos de consumo de moda. O problema de 

pesquisa que se apresenta pretende responder como a mulher plus size se relaciona 

com a moda e se vê representada nas telenovelas. E quais as ressignificações disso 

na sua identidade? 

Para responder a esse questionamento estabelecemos como objetivo principal 

analisar a relação das mulheres plus size com os padrões de beleza estabelecidos 

cultural e socialmente, procurando entender de que maneira a relação corpo, moda e 

telenovelas está presente na formação identitária dessa mulher.  

A base teórica da pesquisa foi calcada em autores como Don Slater, Mary 

Douglas, Kathia Castilho, Ana Paula de Miranda, Carol Garcia, Mary Del Priore, Silvia 

Borelli, Nízia Villaça, Tomaz Tadeu da Silva, Maria Immacolata Vassalo de Lopes, 

Erving Goffman, Stuart Hall, entre outros. 

Como metodologia utilizamos entrevistas qualitativas em profundidade, 

estabelecendo como universo de pesquisa mulheres entre 20 e 45 anos, que utilizam 

manequim acima do 44, moradoras da cidade de São Paulo, que exerçam alguma 

atividade remunerada e que assistam a telenovelas.  

 O objeto de pesquisa deste projeto se apoia em três pilares: consumo de moda 

plus size, estigma e telenovela. Estes pilares e as relações discutidas a partir disso, 

têm como ponto de partida os dados divulgados pelo Ministério da Saúde em agosto 

de 2013, que apontam um aumento no número de brasileiros acima do peso 

considerado ideal, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em relação a 

pesquisas anteriores, chegando a atingir quase 50% do total da população do país. 

Sem ter como negar essa parcela significativa da população que precisa ser 

atendida pelo comércio, em especial pela indústria do vestuário, na pesquisa 

objetivamos verificar o consumo de moda em tamanhos acima do tamanho 44, 

considerados fora do usual. Por ser também necessário representar esse indivíduo 

nos produtos midiáticos tendo em vista a inegável centralidade da mídia na 

contemporaneidade, tomamos a telenovela como esse produto midiático.  

Buscamos, ainda, entender a relação da mulher plus size com os outros 

indivíduos, uma vez que o ser humano é um ser social e não vive isolado, e se essa 
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mulher, por ser considerada fora dos padrões de beleza e de magreza estabelecidos 

cultural e socialmente, se sente estigmatizada pelos demais indivíduos dos grupos 

sociais aos quais pertence ou pretende pertencer.  

A pesquisa se enquadra à linha de pesquisa de “Processos de recepção e 

contextos socioculturais articulados ao consumo”, na medida em que tem por objetivo 

analisar, a partir da recepção do produto midiático telenovela e do consumo de moda, 

a relação que as mulheres plus size estabelecem entre esses dois aspectos e sua 

identidade. 

Dentro da esfera da comunicação de massa entendemos a telenovela como a 

principal produção midiática da televisão brasileira, não só porque tem maior 

penetração nos lares do país, mas principalmente pela presença de seus temas nas 

conversas do cotidiano, dividindo opiniões, nos mais diversos grupos sociais.  

Por não excluir ninguém, tratando com leveza e clareza de temas às vezes até 

bastante ásperos como aborto, criminalidade, homossexualismo, preconceitos, entre 

outros, a telenovela atinge aos mais diferentes estratos da sociedade, sejam homens 

ou mulheres, crianças ou adultos, desde a pessoa com menor poder aquisitivo até as 

maiores autoridades políticas do país (ALENCAR, 2002).  

A telenovela brasileira é um importante cenário em que se desenvolvem 

discussões das mais diversas naturezas e que vão permear a vida e a realidade 

diárias dos indivíduos. A presença das tramas e personagens mostradas nas 

produções deste gênero é inegável no imaginário da população, bem como a 

mediação com as percepções da vida, das subjetividades, como mostram várias 

pesquisas, entre elas uma das mais paradigmáticas “Vivendo com a telenovela” 

(LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002).   

Como produto midiático tomamos a Avenida Brasil (2012, de João Emanuel 

Carneiro) e Amor à Vida (2013, de Walcyr Carrasco), as duas produzidas pela Rede 

Globo. Avenida Brasil, que em seu último capítulo registrou picos de audiência de 

53,8, o que indica 70% dos televisores ligados no país, e Amor à Vida, que obteve 

75% de participação no número de televisores ligados no país durante a exibição do 

último capítulo, foram as duas telenovelas de maior audiência transmitidas pela Rede 

Globo nos últimos cinco anos.  

Nas telenovelas, principal produto televisivo que “reflete/refrata o contexto 

social, respeita o tempo e o espaço histórico da sociedade da qual emerge e trata dos 

grandes temas do cotidiano” (BACCEGA e TONDATO, 2012), já é possível perceber 



14 
 

a presença maior de personagens acima do peso considerado como ideal segundo a 

Organização Mundial de Saúde.  

O peso ideal é calculado por meio do Índice de Massa Corporal (IMC), a conta 

é feita dividindo o peso da pessoa pela altura dela ao quadrado, se o resultado for 

acima de 25 a pessoa é considerada com sobrepeso. O aumento no número de 

personagens com sobrepeso ou obesidade nas telenovelas reflete o aumento no 

número de brasileiros nessa mesma situação, os dados mais recentes sobre o 

assunto, divulgados em agosto de 2013, revelam que quase metade da população do 

país está com IMC acima de 25. 

Em cada uma das telenovelas aqui trabalhadas, encontramos duas ou mais 

personagens femininas acima do peso. Em Avenida Brasil havia a empregada 

doméstica Zezé (Cacau Protásio) e a menina Ágata (Ana Karolina), personagens que 

constantemente sofriam situações de constrangimento por preconceito, além de 

serem discriminadas por Carminha (Adriana Esteves), personagem principal da 

novela, patroa de Zezé e mãe de Ágata.  

Já em Amor à Vida as questões do estigma e preconceito sofridos pelas 

pessoas acima do peso ideal foram tratadas de forma mais direta. As cenas das 

personagens Perséfone (Fabiana Karla), enfermeira que passava por humilhações 

constantes por conta de seu excesso de peso e aparência física; por Priscila Khoury 

(Cristina Mutarelli), uma das proprietárias do hospital que serve de cenário para muitos 

acontecimentos da trama; e por Dirce (Renata Tobelem), secretária do hospital que 

foi considerada pela mulher de seu chefe como inofensiva por ser gorda, portanto 

considerada feia, demonstravam claramente essas questões. 

 A telenovela é um dos principais produtos televisivos do Brasil. Desde que Sua 

Vida me Pertence, a primeira novela brasileira transmitida pela TV Tupi em 1951 de 

autoria de Walter Foster, foi ao o ar com exibições duas vezes por semana 

(ALENCAR, 2002), passando a ser diária em pouco mais de dez anos (2-5499 

Ocupado, 1963, de Alberto Migre, TV Excelsior) (FERNANDES, 1997), o gênero tem 

sofrido várias mudanças.  

A principal mudança que nos interessa nesta pesquisa é a proximidade da 

telenovela com o real, essa simbiose entre realidade e ficção. As mocinhas românticas 

do início da televisão não deixaram de existir, mas ganharam características mais 

reais no âmbito da transformação do papel da mulher na sociedade. Os enredos 

também passaram a discutir temas mais abrangentes e polêmicos como sexualidade, 
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drogas, tráfico de mulheres, desaparecimento de crianças, passando a novela 

também a ter papel social importante no debate de questões mais abrangentes 

(ALENCAR, 2002) 

E é nessas mulheres da ficção que as telespectadoras projetam um pouco dos 

seus sonhos e desejos de progredir profissionalmente, ascender economicamente, 

ser bem sucedida em relações amorosas e familiares. A vida das personagens passa 

a fazer parte do imaginário dessa mulher que está em casa assistindo a novela em 

busca de um final feliz. 

Outra questão que problematizamos nesta pesquisa é o atendimento as 

necessidades de consumo dos indivíduos acima do peso ideal. Mesmo sendo mais 

da metade da população brasileira, as pessoas acima do peso ainda enfrentam 

problemas e dificuldades de acesso a diversos serviços, não são atendidas por grifes 

de moda, encontram poucas opções de vestuário nos tamanhos que precisam, além 

de todos os preconceitos e estigmas sofridos por não se enquadrarem aos padrões 

de beleza impostos socialmente. 

Na esfera do consumo, tomando por base a conceituação de Douglas e 

Isherwood (2006) de que o consumo é uma escolha individual do consumidor, esse 

projeto busca investigar os hábitos de consumo na vida cotidiana da mulher plus size 

em relação ao vestuário, e entender de que maneira a moda faz parte da vida e como 

se dão as escolhas de consumo dessa mulher.  

Buscamos entender se a mulher plus size é uma consumidora que expressa 

esse direito de escolha e opta por seguir ou não padrões e tendências de moda ou se 

apenas se veste para cobrir o corpo, adquirindo aquilo que está disponível em 

tamanhos grandes.  

O tema pode ser considerado de grande relevância social ao observarmos os 

dados apontados por pesquisa do Ministério da Saúde divulgada em agosto de 2013 

de que de 2006 a 2011 o número de pessoas acima do peso no Brasil cresceu quase 

10% e atingiu um índice de 48,5% do otal da população. Nas duas principais capitais 

do país, Rio de Janeiro e São Paulo, o percentual de pessoas acima do peso 

ultrapassa a metade da população chegando a 52%. Desse total 17,4% chegam a 

índice de peso já classificado como obesidade, ou seja, pessoas com índice de massa 

corporal (IMC) acima dos 25 Kg/m2, como já comentado.  

O reflexo desses números na sociedade brasileira já começa a ser percebido, 

as empresas de aviação oferecem poltronas com maior espaço para acomodar as 
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pessoas obesas, nas salas de cinema das principais empresas do ramo já é comum 

encontrar assentos maiores. O consumo de moda não podia ficar de fora e a indústria 

percebe nessa importante parcela da população um público a ser conquistado, 

principalmente entre as mulheres que, tradicionalmente embora isso esteja também 

mudando, têm maior preocupação em seguir as tendências de moda e vestir-se de 

forma a atender padrões estabelecidos socialmente. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

 

Para respondermos ao problema proposto estruturamos a pesquisa em três 

capítulos:  

1. O corpo humano e a construção de padrões de beleza: relações entre constituição 

de identidade, estigma e preconceito; 

2. O vestuário e a moda como representação social: consumo da mulher plus size, 

suas relações sociais e identitárias; 

3. A telenovela e as representações midiáticas da mulher plus size. A recepção da 

telenovela pelo universo de interesse pesquisado. 

No primeiro capítulo abordamos as questões relacionadas ao corpo humano 

buscando conceituar os padrões de beleza cultural e socialmente estabelecidos. 

Tratamos ainda das questões relacionadas à constituição da identidade e as 

influências sociais sofridas, definindo estigma e os conceitos de moral e ética a fim de 

discutir o preconceito e sua influência na construção social do indivíduo. 

No capítulo dois tratamos das questões do consumo na vida contemporânea e 

a relação de pertencimento social, a partir disso, distinguimos os conceitos de moda 

e vestuário, além de trazer uma breve evolução da moda no Brasil, abordando a 

relação da mulher plus size com o consumo de moda.   

Nos dois primeiros capítulos a telenovela foi o pano de fundo da conceituação 

teórica apresentada, por entender a presença das novelas brasileiras tanto nas 

questões de corpo e padrão de beleza quanto na moda e no consumo.  

Apresentada a reflexão teórica quanto ao objeto desse estudo, no terceiro 

capítulo trouxemos os resultados das entrevistas realizadas com as mulheres que 

estão acima do peso ideal, analisando suas declarações e opiniões com vistas a 

responder as perguntas colocadas de início. 
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1 PADRÕES DE BELEZA FEMININA NA TELENOVELA BRASILEIRA 

 

Entendemos que a mídia tem relação com a forma como os indivíduos 

percebem a própria corporeidade e a do outro e a relevância do corpo humano para a 

vida cotidiana. Por ser a telenovela o principal produto midiático brasileiro e 

considerando seu caráter de aproximação entre ficção e realidade e a abordagem feita 

pelas novelas sobre a vida diária dos brasileiros abordamos a discussão da 

midiatização dos padrões estéticos corporais a fim de entender como a comunicação, 

mais especificamente o produto midiático telenovela, participa dessa relação entre 

corpo/imagem e corpo/identidade. 

A adoção de um padrão de beleza feminina é o cerne de questões que 

permeiam o imaginário de mulheres e homens. A importância dada ao corpo humano 

na contemporaneidade é uma das reflexões trazidas nesse trabalho. Apontando os 

conceitos de diferentes autores sobre o corpo e seus usos e formas abordamos a 

relação identidade e aparência a fim de perceber como se dá essa relação e qual a 

importância da corporeidade para a constituição exterior do indivíduo. 

 

1.1 O PODER MIMÉTICO DA MÍDIA: AS TELENOVELAS BRASILEIRAS 

REFLETINDO A IMAGEM DO OUTRO 

 

O ser humano se comunica desde seu nascimento. A comunicação, de acordo 

com Baccega (1998), é a interação entre sujeitos e não depende de nenhum aparato 

tecnológico para ser realizada. Nessa relação, o corpo, mais especificamente o 

aparelho fonador, é mídia primária que possibilita a comunicação entre seres sem que 

haja necessidade de qualquer aparato tecnológico externo. 

Para que essa comunicação tivesse maior alcance, possibilitando o intercâmbio 

de ideias entre um número maior de indivíduos foram desenvolvidos meios que vão 

além do corpo, não exigindo que os seres estejam no mesmo espaço físico para 

interagirem e se comunicarem. O telefone se desenvolve a partir dessa necessidade 

e também o telégrafo como formas de comunicação interpessoal.  

Na sequência, a popularização dos meios de comunicação, primeiro o rádio, 

depois a televisão foi importante para a propagação de ideias, ainda que no padrão 

dominante, especialmente em países de sistema comercial como o Brasil. Mais 

recentemente, temos a Internet, com todas as possibilidades de convergência 
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(in)imagináveis, constituindo a  “mídia”, palavra derivada do inglês media, difundindo 

informações e entretenimento ao coletivo primordialmente denominado “audiência”, 

especificado em “públicos”, hoje receptores, vistos cada vez menos como indivíduos 

manipulados, por alguns chamados “prossumidores”.  

Mas voltando ao nosso foco, este coletivo é aqui entendido como indivíduos 

que, mesmo inconscientemente, reelaboram mentalmente o conteúdo que recebem 

de acordo com a cultura e o grupo social no qual estão inseridos e retransmitem o 

resultado dessa reelaboração aos demais membros da sociedade.  

Pensamos nesta perspectiva a partir de Baccega (1998) que entende o receptor 

como aquele que “vai resignificar o que ouve, vê ou lê, apropriar-se daquilo a partir de 

sua cultura, do universo de sua classe, para incorporar ou não às suas práticas” 

(BACCEGA, 1998, p. 10).  

   Segundo Silverstone (2011), atualmente é impossível escapar da 

participação da mídia em nossas vidas: “(...) passamos a depender da mídia, tanto 

impressa como eletrônica, para fins de entretenimento e informação, de conforto e 

segurança, para ver algum sentido nas continuidades da experiência” 

(SILVERSTONE, 2011, p. 12).  

Para Silverstone é importante entender a mídia como um processo sempre em 

curso por meio do qual, pessoas e organizações se comunicam, buscam persuadir, 

informar e entreter umas às outras, conectando-se ao mundo exterior. Ele lembra que 

no século XX foi grande o desenvolvimento midiático, especialmente em relação ao 

rádio e à televisão, que passaram a ter participação diária na vida dos indivíduos: 

 

A mídia é, se nada mais, cotidiana, uma presença constante em 
nossa vida diária, enquanto ligamos e desligamos, indo de um espaço, 
de uma conexão midiática, para outro. Do rádio para o jornal, para o 
telefone. Da televisão para o aparelho de som, para a Internet. Em 
público e privadamente, sozinho e com os outros (SILVERSTONE, 
2011, p. 20). 

 

Um dos aspectos principais que Silverstone comenta em relação à mídia é seu 

caráter de produção e manutenção do senso comum por meio do qual nos tornamos 

aptos a partilhar nossas experiências com as demais pessoas: “a mídia depende do 

senso comum. Ela o reproduz, recorre a ele, mas também o explora e distorce” 

(SILVERSTONE, 2011, p. 21). 
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Partindo desse caráter diário e cotidiano de manutenção e reelaboração do 

senso comum e da universalidade da mídia, como apontado por Silverstone, 

apresentando assuntos nos quais pautamos nossas conversas diárias, nossa troca de 

experiências com os outros, tomamos como base para esse estudo a televisão como 

meio participante na construção do cotidiano dos indivíduos.  

A importância da televisão na contemporaneidade é apontada por Duarte 

principalmente pelo número de pessoas que esse tipo de mídia pode atingir e os 

diferentes olhares possíveis que desperta: 

 

Os dispositivos institucionais e tecnológicos próprios da 
televisão são capazes de apresentar, a um número cada vez maior de 
telespectadores, os múltiplos aspectos da vida social, sendo 
responsáveis pelo surgimento de novas sensibilidades, éticas e 
estéticas (DUARTE, 2006, p. 19). 

 

Em 2013 o consumo individual de televisão no Brasil cresceu em 13 minutos 

diários. De acordo com o Ibope o brasileiro passou 5 horas e 45 minutos do dia 

assistindo a TV no ano, quase um quarto do dia1. A TV foi escolhida como a mídia 

preferida por 76,4% da população2. Pesquisa divulgada no início de 2015 aponta que 

95% dos brasileiros afirmam assistir televisão e avaliam o veículo como segundo meio 

de comunicação mais confiável3. 

Por entender a forte presença da televisão na vida dos brasileiros tomamos a 

telenovela brasileira, principal produto televisivo do país, como nosso objeto de estudo 

buscando entender o papel da mídia nas questões relacionadas à importância do 

corpo humano e da aparência na contemporaneidade. 

As novelas ocupam espaço na vida e no imaginário dos brasileiros desde 1951, 

quando Sua vida me pertence foi ao ar pela TV Tupi de São Paulo. Um gênero que 

no Brasil toma uma forma específica a partir de um misto dos folhetins publicados nos 

                                                           
1 Pesquisa realizada pelo Ibope, divulgada no início do ano de 2014, acessada em 01/02/2015. Fonte: 
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/brasileiro-mais-pobre-passa-mais-de-um-quarto-do-
dia-vendo-televisao-1840 
2 Pesquisa realizada pelo Ibope em 2014, encomendada pela Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República, acessada em 01/02/2015. Fonte: 
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/brasileiro-passa-mais-tempo-na-internet-que-na-tv-diz-
pesquisa-11810499  
3 Pesquisa realizada pelo Ibope com entrevistas no mês de novembro de 2014. Acesso em 01/02/2015. 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1564853-brasileiro-tem-mais-acesso-a-internet-e-
passa-cada-vez-mais-tempo-conectado.shtml 
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rodapés dos jornais e dos melodramas cubanos com estratégias comerciais 

adaptadas das soap operas americanas (ALENCAR, 2002).  

No Brasil, porém, antes disso tivemos as radionovelas, que levavam os 

brasileiros a (quase que literalmente) colar os ouvidos nos aparelhos de rádio para 

acompanhar o desenrolar das histórias românticas ou de aventura, dramatizando a 

busca das mocinhas pelo amor eterno. Em Busca da Felicidade foi a primeira 

radionovela transmitida no país, em 18 de julho de 1941, pela Rádio Nacional do Rio 

de Janeiro. Uma obra mexicana de autoria de Leandro Blanco, com adaptação de 

Gilberto Martins (XAVIER, 2000), que povoava o imaginário dos ouvintes, levando-os 

a sonhar, chorar e rir somente através dos sons, das vozes das interpretações dos 

atores e atrizes. 

 Atores e atrizes estes que ganharam rosto e corpo a partir de 1950 com a 

exibição dos teleteatros pela TV Tupi, tendo sido o primeiro A Vida por um Fio, 

produção original americana de autoria de Lucille Fletcher, adaptação e tradução de 

Cassiano Gabus Mendes. Os cenários traziam as instalações até então apenas 

imaginadas pelos ouvintes das radionovelas. Atores como Tarcísio Meira, Glória 

Menezes e Fernanda Montenegro, que faziam rádio e teatro, passaram a ser 

conhecidos do grande público nessa época (FRANCFORT, 2014).   

Com a exibição de Sua Vida me Pertence (1951, Walter Forster), que ia ao 

ar duas vezes por semana, as telenovelas começaram timidamente, a conquistar o 

público brasileiro. Até que em 1963 a telenovela passa a ser diária, apresentando 2-

5499 Ocupado de Alberto Migre, na TV Excelsior, já com características diferentes 

do formato de origem (FERNANDES, 1997).  

Fora do âmbito do formato, a mudança que nos interessa neste estudo tem 

mais relação com os elementos constituintes das histórias, a dramaturgia em si, 

especificamente falando, a aproximação das tramas ficcionais com o cotidiano real, 

numa simbiose entre realidade e ficção. As mocinhas românticas do início da televisão 

continuam procurando seus príncipes, mas ganharam características que as 

aproximaram das telespectadoras e possibilitaram uma relação mimética, de imitação, 

entre o real e o ficcional (ALENCAR, 2002), mas sempre causar angústia, pois afinal 

deve ser entretenimento. 

Entendemos esse processo mimético a partir do conceito de Gusmão (2007) 

que atribui um caráter socializador ao mimetismo que vai além da mera reprodução, 

imitação, do que se está assistindo, no caso da telenovela, mas possibilita que os 
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indivíduos, com base nos comportamentos ou conteúdos apreendidos, os 

ressignifiquem de modo a fazerem sentido dentro do grupo social no qual esse 

telespectador está inserido. 

Os enredos também passaram a discutir temas mais abrangentes e polêmicos 

como sexualidade, drogas, tráfico de mulheres, desaparecimento de crianças, 

passando a novela também a ter papel social importante no debate de questões mais 

abrangentes (ALENCAR, 2002). Nesse sentido Lima, Motter e Malcher (2000) refletem 

sobre a telenovela atual como um espaço dialógico entre ficção e realidade:  

 

Pauta para a mídia, alimentação para as conversas                                                     
informais propõe um debate de amplitude nacional, que ultrapassa as 
esferas convencionais e, de certo modo, restitui ao cidadão comum a 
possibilidade de opinar sobre questões de interesse da polis (LIMA; 
MOTTER; MALCHER p. 121-122).  

 

Essa participação do “cidadão comum” nos assuntos da sociedade da qual faz 

parte também, toma ares de relação mimética, uma vez que dá ao indivíduo 

telespectador a possibilidade de participação da vida política e social aproximando-o 

dos comportamentos e reações dos personagens da telenovela. 

Essa relação mimética estabelecida entre os temas da ficção e do cotidiano 

real e entre as personagens e as mulheres reais permite à telespectadora projetar na 

telenovela parte de seus sonhos e desejos, de progresso profissional, ascensão social 

e/ou econômica, sucesso nas relações amorosas e familiares. A vida das 

personagens passa a fazer parte do imaginário dessa mulher que está em casa 

assistindo a novela e sonhando com um final feliz para a personagem e para si 

mesma. 

Por ser um dos gêneros televisivos de maior audiência no país e “ter muitas 

semelhanças com a vida, as telenovelas estão nos lares brasileiros discutindo os 

pequenos e grandes dramas humanos, escândalos, dilemas éticos e muitas outras 

situações que estão nos jornais ou na boca do povo” (TEMER; TONDATO, 2009, p. 

46). 

Do conjunto de elementos que participam desta, nem sempre sutil propagação 

do corpo tido como perfeito, entendemos fazer parte também, a telenovela, foco de 

interesse neste estudo. Um de nossos pressupostos é que a telenovela tem papel 

bastante importante na formação e transmissão dos padrões de beleza com base no 

princípio de ser ela um “constructo que ativa na audiência uma competência cultural 
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e técnica em função da construção de um repertório comum que passa a ser um 

repertório compartilhado de representações identitárias” (LOPES; BORELLI; 

RESENDE, 2002, p. 23). 

O que nos move neste trabalho é a necessidade de entender esse aspecto 

mimético entre ficção e realidade a partir da relação da mulher com o próprio corpo, 

uma vez que na contemporaneidade aceitar o próprio corpo, a própria aparência e o 

próprio destino são considerados inaceitáveis, já que é possível trabalhar esse corpo 

nas academias e clínicas de estética ou buscar auxílio médico para que ele se 

aproxime cada vez mais do corpo aceito socialmente, do padrão de beleza mostrado 

na TV: “a fotografia, o filme, a televisão e o espelho das academias dão à mulher 

moderna o conhecimento objetivo e sua própria imagem.  Mas também, a forma 

subjetiva que elas devem ter aos olhos de seus semelhantes” (DEL PRIORE, 2000, p. 

80).  

Essa ligação da telenovela com o cotidiano, principalmente o feminino, dá a 

esse produto midiático a ideia de ser ele uma representação quase fiel da realidade 

que “reflete/refrata o contexto social, respeita o tempo e o espaço histórico da 

sociedade da qual emerge e trata dos grandes temas do cotidiano” (BACCEGA; 

TONDATO, 2012). A mocinha da novela, a atriz bonita de rosto angelical e corpo 

esguio é o modelo a ser seguido, é o padrão do que é correto ser ou, pelo menos, 

parecer. 

O padrão de corpo apresentado nas telenovelas não condiz com a realidade de 

quase metade da população brasileira, é o que aponta pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde em 2011 e só divulgada em agosto de 2013. De acordo com essa 

pesquisa pouco mais de 48% dos brasileiros estão acima do peso, sendo que 15,8% 

foram considerados obesos4.  

O maior número de mulheres acima do peso está entre as brasileiras com 

idades acima dos 25 anos. Isso representa uma parcela importante da população 

feminina no Brasil, muitas vezes esquecida pela mídia ou mostrada superficialmente 

e estereotipada. Esse é o público de nosso interesse nesta pesquisa, as nossas 

respondentes que nos auxiliaram na tentativa de elucidar o problema de pesquisa 

                                                           
4 Revista Veja – disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/saude/quase-metade-dos-brasileiros-
esta-acima-do-peso - acesso em: setembro de 2013. 
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proposto para verificar qual o papel da telenovela e da moda na formação identitária 

da mulher acima do peso ideal5.  

Essa relação da mulher com o próprio corpo tensionada pela mídia tem papel 

fundamental na construção de sua identidade para que ela defina seu papel dentro da 

sociedade. Vale mencionar que estando a identidade corporal feminina “condicionada 

não pelas conquistas da mulher no mundo privado ou público, mas por mecanismos 

de ajuste obrigatório à tríade beleza-juventude-saúde” (DEL PRIORE, 2000, p. 100), 

as mulheres que estão acima do peso e não conseguem ou não querem enquadrar-

se nesses padrões de beleza vivem as margens da sociedade com um papel social 

não muito bem definido. 

Sendo de nosso interesse as representações midiáticas femininas feitas 

presentes nas telenovelas, em apenas um rápido olhar podemos ver que personagens 

acima do peso não são tão frequentes nas novelas e, na maioria das vezes que isso 

acontece, tais personagens fazem parte das tramas paralelas. Visando dar mais 

consistência a este “rápido olhar”, levantamos os enredos e personagens das 

telenovelas exibidas desde a década de 1970 até o ano de 2014, pelas emissoras 

Tupi, pioneira na produção de telenovelas e a Globo líder atual na produção e exibição 

do gênero. 

Nas décadas pesquisadas, Tupi e Globo, juntas, exibiram um total de 316 

telenovelas, conforme tabela 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 O cálculo do peso ideal é feito pelo Índice de Massa Corpórea (IMC) – reconhecido pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como principal referência para definir as faixas de peso corporal. Para calcular 
o IMC é necessário dividir o peso do indivíduo, em quilos, por sua altura ao quadrado, em metros. Se 
o resultado do cálculo for entre 18,5 e 24,9 o indivíduo é considerado com peso normal, resultado igual 
ou superior a 25 indica que o indivíduo está acima do peso ideal. 
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Tabela 1 - Número de Telenovelas exibidas por década 

Década 
Novelas exibidas 

Globo 
Novelas exibidas 

Tupi6 

1970 a 1979 70 53 

1980 a 1989 57 2 

1990 a 1999 52 0 

2000 a 2009 50 0 

2010 a 2014 32 0 

TOTAL 261 55 

           Fonte: www.teledramaturgia.com.br7 

 

Nenhuma das personagens acima do peso apresentadas nas telenovelas dos 

últimos 20 anos foi protagonista de uma trama ou a mocinha bonita e bondosa de 

algum enredo, todas tiveram suas histórias apresentadas em paralelo aos grandes 

conflitos da novela. A tabela 2 traz as telenovelas que apresentaram personagens 

femininas acima do peso e ideal e que tiveram algum destaque nas tramas, ainda que 

não o de protagonista: 

Tabela 2 - Telenovelas com personagens acima do peso ideal 

Ano Rede Globo Rede Tupi Autor Personagem Atriz 

1970  -  A Gordinha Sérgio Jockyman Monica Nicete Bruno 

1976 Saramandaia   Dias Gomes Dona Redonda Wilza Carla 

1977  -  O Profeta Ivani Ribeiro Carola Débora Duarte 

2001 O Clone  - Glória Perez Dona Jura Solange Couto 

2006 O Profeta  - 
Duca Rachid e Thelma 

Guedes 
Carola Fernanda Souza 

2011 Aquele Beijo  - Miguel Falabella Marieta e Taluda 
Renata Celidônio e  Priscila 

Marinho 

2012 
Avenida 
Brasil 

 - 
João Emanuel 

Carneiro 
Ágata e Zezé 

Ana Karolina e Cacau 
Protásio 

2013 Amor à Vida  - Walcyr Carrasco 
Perséfone, Priscila 

Khoury e Dirce 
Fabiana Karla, Cristina 

Mutarelli e Renata Tobelem 
Fonte: www.teledramaturgia.com.br8 

                                                           
6 A emissora encerrou suas atividades em 18 de julho de 1980.  
7 Tabela elaborada a partir de pesquisas realizadas no site www.teledramaturgia.com.br 
8 Tabela elaborada a partir de pesquisas realizadas no site www.teledramaturgia.com.br 
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A primeira menção, A Gordinha, trazia a história de Monica, uma moça do 

interior que se muda para a capital em busca de uma boa colocação profissional. O 

enredo é construído em torno das dificuldades vividas por Monica para atingir seu 

objetivo, muitos deles, diretamente relacionados com seu corpo. Na trama, o fato de 

estar acima do peso causa preocupação por parte dos amigos da personagem, que 

constantemente lhe alertam sobre isso. Mas Monica tem na comida sua principal fonte 

de prazer e não se preocupa com seu excesso de peso e tão pouco quer se parecer 

com as colegas de trabalho magras.  

Ao final, depois de resolver seus conflitos com muito humor, a personagem é 

promovida em sua carreira profissional, além de conquistar o amor do mocinho da 

história, o que causa estranheza as demais personagens femininas, principalmente 

as interessadas no rapaz, pelo fato de Monica ser gordinha acreditavam que ela seria 

incapaz de despertar o interesse masculino (FERNANDES, 1997). 

 Em Saramandaia, o realismo fantástico, subgênero a partir do qual esta novela 

é caracterizada, traz a personagem Dona Redonda que engorda sem parar, sem 

demonstrar qualquer preocupação com isso. Incentivada pelo marido, que a considera 

a mais sensual e charmosa das mulheres, justamente por seu físico, Dona Redonda 

não ouve os alertas das pessoas de seu convívio na trama sobre os perigos da 

obesidade, além de nunca manifestar nenhum descontentamento com seu corpo, ou 

constrangimento social. Ao final, a personagem explode de tanto engordar, 

demonstrando os malefícios da obesidade para a saúde numa espécie de morte 

causada pelo excesso de peso (FERNANDES, 1997).  

 Localizando estas duas novelas no cenário político-ideológico da época de sua 

exibição, década de 1970, fazemos algumas inferências, tendo em vista o regime de 

exceção vigente, a perspectiva de uso educacional da televisão pelo governo, mas 

também as brechas utilizadas pelos autores para “passar sua mensagem” sem o risco 

de ser censurado, especialmente em se tratando de Dias Gomes.   

Para passar pelo crivo da ditadura as personagens das telenovelas serviam a 

esse papel educacional de mostrar ao povo modos de alimentação considerados 

saudáveis e os riscos para a saúde, trazidos pela obesidade. Os comentários dos 

demais personagens são relacionados à saúde e a disposição, atribuindo ao 

sobrepeso problemas respiratórios e engasgos. 

Dona Redonda representava na trama a opressão, a própria censura, impondo 

moralismos individuais e ditando regras, quando era contrariada comia 
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impulsivamente como forma de esconder sua raiva. Nas duas novelas as personagens 

comem por impulso e por isso estão acima do peso. A comida é mostrada como uma 

fuga psicológica para situações de desconforto ou preocupação excessiva. Não havia 

qualquer relação disso com a aparência física das personagens e nenhuma relação 

entre peso corporal e beleza.  

As personagens não demonstram qualquer descontentamento com o próprio 

corpo e não são excluídas ou marginalizadas pelos demais. Adequar-se a padrões 

sociais também era uma imposição do governo militar, o sobrepeso era uma forma, 

mesmo que sutil, de viver fora dos padrões e mostrar-se contra os ditames e 

padronizações impostos pelo governo.  

A telenovela O Profeta traz a personagem Carola, uma moça gordinha que é 

constantemente alertada pela mãe quanto a sua aparência física o que a faz 

considerar-se “a mais feia das moças” e incapaz de despertar o interesse de um 

homem. Diferente das personagens das telenovelas apresentadas anteriormente 

Carola é julgada por sua aparência física pelas demais personagens, que a 

consideram feia e relacionam a beleza à magreza, condenando-a ao isolamento 

social.  

Ao final da versão original da trama, de quase 30 anos depois, foi adaptada 

historicamente e recontada pela Rede Globo. Carola muda completamente sua 

aparência, tornando-se uma mulher considerada atraente e despertando o interesse 

do protagonista da história (FERNANDES, 1997). A relação beleza e aparência física 

são explícitas em O Profeta. A associação entre feiura e excesso de peso fica muito 

clara quando a mãe diz a Carola que precisa emagrecer para ficar bonita, associando 

o fato de estar acima do peso a não adequação aos padrões de beleza vigentes. Para 

ser aceita pelos demais personagens, principalmente pela mãe e pelo mocinho da 

novela, Carola perde peso, fica magra e só aí é considerada bela.  

Nas décadas seguintes a Rede Globo se consolida como a principal emissora 

do país e como a maior produtora do gênero telenovela. Para tanto passou por um 

processo longo e gradativo em que buscou referências internacionais de televisão 

para profissionalizar-se e diferenciar-se do que existia até então em termos de 

programação de TV aberta no Brasil. Trazendo essa programação diferenciada, a 

Rede Globo conquistou grande audiência e popularização, o que despertou cada vez 

mais os interesses de anunciantes. 
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 Valendo-se do triângulo audiência, faturamento e prestígio a Rede Globo 

construiu um padrão de qualidade impulsionada principalmente por sua alta cúpula 

representada por diretores executivos como José Bonifácio de Oliveira Sobrinho 

(Boni) e Walter Clark. Implantou ainda a Divisão de Análise e Pesquisas, comandada 

pelo diretor Homero Icaza Sanches, para quantificar e qualificar a opinião do público 

e a reação e dados de audiência. Tal processo interferiu profundamente no 

andamento das produções, incluindo a dramaturgia, na busca constante por 

resultados e mais faturamento (SOBRINHO, 2000). 

Nos anos 1980 tem início o processo de redemocratização política no Brasil, e 

as novelas refletem as mudanças disso decorrentes, trazendo um discurso mais 

politizado, versando sobre inserção econômica das classes mais baixas, migração 

nordestina, ascensão social, distribuição de renda. Ainda que o discurso reafirmado 

nos roteiros seja o da elite intelectual e política do país os temas são abordados, 

mesmo que não aprofundados, para que os telespectadores possam estar atentos à 

nova fase política e econômica do país.  

No levantamento feito, notamos que a partir da década de 1980 praticamente 

não há personagens femininos acima do peso de muito destaque nas novelas. As 

avós e mães em algumas vezes são mais “cheinhas”, atributo permitido socialmente 

às senhoras de mais idade e donas de casa, que, supostamente, não necessitam 

cultivar atributos físicos que atraiam olhares masculinos, sendo limitadas ao ambiente 

doméstico, onde a obrigação maior é cuidar da família.  

A década de 1990 foi marcada pelas telenovelas que traziam a reforma agrária 

como tema, os conflitos familiares e a inserção de ações sociais nas tramas.  A luta 

por terra é cenário para que se trate a questão dos latifúndios brasileiros, da produção 

agrícola e da vida no campo. Os dramas domésticos, envolvimento de jovens com 

drogas e relacionamentos amorosos entre mulheres e homens de idades muito 

diferentes, passam a ser recorrentes.  

O uso social das telenovelas aparece com bastante força nas tramas escritas 

por Gloria Perez, principalmente a partir de Explode Coração (1995) com a 

campanha pela busca de crianças desaparecidas. As doenças também estão mais 

presentes nas telenovelas, apareceu o câncer, a AIDS, as deficiências físicas e 

mentais. A religiosidade também é bastante presente nessa fase das telenovelas 

brasileiras. Lima, Motter e Malcher (2000) fazem referência a essa fase lembrando:  
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É a sensibilidade para com os temas geradores de conflitos de 
ordem social, de ordem pessoal ou ética, por exemplo, que garante a 
vitalidade da telenovela. Os temas se renovam levando em conta as 
variáveis que o próprio movimento sócio-histórico-político coloca na 
dinâmica social.  
Independente das críticas que se possam fazer a esta ou àquela 
telenovela, pode-se encontrar sempre alguma contribuição. Quem não 
se lembra da popularização do conhecimento sobre doações de 
órgãos, mães de aluguel, Internet (LIMA; MOTTER; MALCHER, 2000, 
p. 123). 

 

 Os anos 2000 são marcados no Brasil pela eleição de Luís Inácio Lula da Silva, 

em 2002, para presidente do país com a proposta de implementação de uma política 

social que pretende a ascensão econômica das classes média e baixa, a diminuição 

da pobreza, popularização da educação superior com projetos como o Prouni, 

aumento no número de pessoas atendidas por projetos de auxílio financeiro e de 

moradia como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida.  

Nas telenovelas os assuntos políticos ficam em segundo plano, as discussões 

passam a ser mais de inserção social do indivíduo do que da economia e política 

nacionais. Passa a ser relevantes temas como a vida nas comunidades cariocas, o 

acesso aos meios de comunicação virtual, a inclusão do portador de deficiência.  

Com o maior acesso à internet proporcionado pela popularização dos meios 

tecnológicos e o advento da globalização, que propunha uma maior integração social, 

política e econômica entre os países, as novelas passam também a viajar pelo mundo, 

a trazer um pouco de culturas até então desconhecidas como a indiana ou marroquina 

e apresenta-las ao grande público. Era preciso estar atentado ao que acontecia em 

todas as partes do mundo e entender diferentes modos de convívio social: “nota-se 

uma ênfase na inserção de viagens ao exterior não só no início das tramas, como 

lugar do exótico, mas como argumento de origem e desenvolvimento dos dramas dos 

personagens” (TONDATO, 2012, p. 1034).  

Na reflexão trazida por Tondato (2012) as locações e enredos passados em 

diferentes países inserem o brasileiro em uma maior diversidade cultural, despertando 

nele a curiosidade e o conhecimento pelo outro: “se antes a telenovela foi utilizada 

para vender o paraíso ao turista estrangeiro, hoje ela provoca o brasileiro a se sentir 

parte do mundo, reforçando sua identidade ao detalhar diferentes formas de viver e 

ver a vida” (2012, p. 1039). 

Essa inserção de diferentes culturas traz também uma maior diversidade de 

tipos físicos, de padrões de beleza e a necessidade de aceitar e se relacionar com o 
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outro, mesmo que ela não se adeque ao considerado normal e padrão dentro de nossa 

cultura e sociedade. 

Na primeira década dos anos 2000 a questão da beleza física, do padrão ideal 

de corpo, volta a ser discutido na telenovela com a personagem Dona Jura, de O 

Clone. Proprietária de um bar bastante popular no bairro em que a novela se passa 

Dona Jura se considera muito bonita justamente por não obedecer as regras e 

padrões de beleza (XAVIER, 2007).  

No discurso da personagem as curvas de seu corpo são um atributo que ela 

preza muito e que desperta a atenção dos homens do local. Por se relacionar bem 

com o próprio corpo Jura acaba não sofrendo qualquer constrangimento ou exclusão 

dos demais personagens da novela por estar acima do peso. Sua autoestima é 

bastante elevada, ela é independente e multitarefa como a mulher dos anos 2000 deve 

ser, pensa em si própria, cuida da família, dos amigos e do próprio negócio sozinha e 

valoriza seus atributos corporais e sua competência e atitudes.  

 A adaptação de O Profeta, baseada no original de Ivani Ribeiro, traz 

novamente a personagem Carola. Porém, ao contrário da versão original, a 

personagem desengonçada e gordinha não passa por nenhuma transformação, está 

feliz com sua aparência física e não aceita provocações ou chacotas a respeito de seu 

corpo, conquista a todos com sua simpatia e bondade, inclusive o amor de Arnaldo 

(Rodrigo Phavanello), amigo que a ajuda durante toda a trama (XAVIER, 2007).  

 Assim como Dona Jura a personagem Carola é uma mulher independente, que 

exerce atividade remunerada e sonha construir uma família ao lado de um homem 

que a ame como ela é, tem ambições pessoais e profissionais bem diferentes da 

personagem da versão original, de 1977. A partir dessa análise podemos perceber 

uma mudança nos paradigmas históricos e sociais do papel da mulher na sociedade. 

A mulher dos anos 2000 não depende mais da figura masculina para ter seu espaço 

na sociedade, ela tem papel transformador, luta por seus direitos e busca ser 

respeitada pelos demais.  

 Outra novela que traz personagens femininas acima do peso é a novela Aquele 

Beijo, Marieta e Taluda, a primeira é uma dona de casa de classe média que vive às 

voltas com as brigas da mãe e do marido, Taluda é a empregada doméstica e amiga 

de Marieta. Na trama as duas são descobertas por uma agência de modelos e passam 

a fazer bastante sucesso junto ao público masculino, são capas de revistas femininas 

e desfilam grifes de moda tamanho grande.  
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 Podemos notar que gradativamente a atitude das personagens acima do peso 

“padrão” vai mudando. Nas três telenovelas descritas acima as personagens se 

mostram felizes com seus corpos, mesmo estando acima do peso considerado ideal, 

não sofrendo rejeição por parte das outras personagens, sendo inclusive admiradas 

por suas formas voluptuosas.  

O discurso da época era da figura feminina independente, que assume a 

responsabilidade financeira da família, que educa e cuida dos filhos, muitas vezes, 

sozinha, sempre forte e pronta a ajudar amigos e familiares. Era a mulher do mundo 

globalizado, aquela que está aberta ao novo, as novas tarefas e as novas conquistas 

e pode impor seu estilo de vida e ostentar sua aparência sem preocupar-se com os 

padrões vigentes. 

As novelas mostram uma aceitação do corpo diferente do considerado ideal 

que não se aproxima muito do real, nas bancas de jornal pelo país as revistas 

continuam trazendo capas com fórmulas milagrosas para emagrecer e ter o corpo de 

uma determinada atriz, as lojas continuam vendendo roupas até o tamanho 44 e as 

mulheres que estão acima desse manequim continuam com dificuldades para comprar 

roupas que as agradem.  

Entretanto, as três personagens se destacam por serem cômicas e ganharem 

a atenção dos demais personagens e do público pelo seu humor. Apesar do discurso 

de aceitação do corpo gordo as três telenovelas não fogem ao estereótipo do gordinho 

engraçado e desengonçado, que precisa utilizar o humor para chamar e causar 

confusões para se destacar e atrair a atenção dos demais. 

 O discurso das telenovelas sobre o corpo feminino aparentemente sofre 

mudanças a partir de 2012 em Avenida Brasil e Amor à Vida, ambas na faixa das 

21 horas, ao abordarem explicitamente a questão do estigma sofrido pelas mulheres 

acima do peso.  

As duas novelas obtiveram bons números nos índices de audiência. Segundo 

dados do Ibope Avenida Brasil fechou com média de 39 pontos de audiência durante 

toda a sua exibição, tendo atingido 51 pontos de audiência na Grande São Paulo no 

último capítulo9, o que representa que três em cada quatro televisores estavam ligados 

na telenovela. Foi a produção de maior audiência registrada em 2012. Avenida Brasil 

não fez sucesso somente em terras brasileiras, alcançou audiência importante na TV 

                                                           
9 Fonte: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,com-maior-audiencia-da-tv-no-ano-final-de-avenida-
brasil-para-a-cidade,948144 - acesso em 01/02/2015. 
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Argentina e já foi vendida para mais de 120 países, sendo hoje a telenovela mais 

exportada do Brasil10.  

Amor à Vida também apresentou números bastante expressivos nos índices 

do Ibope, registrando no último capítulo 48 pontos na Grande São Paulo, e durante 

toda a exibição teve média de 36 pontos11. Esses números no Ibope são importantes 

para a Rede Globo, uma vez que, Salve Jorge, antecessora de Amor à Vida, 

registrou baixos índices de audiência durante toda a exibição e fechou com média de 

33,9 pontos12.  

Esses números do Ibope não se devem só as personagens acima do peso 

trazidas pelas novelas em questão, mas a abordagem de múltiplos temas sociais 

feitas pelas duas tramas e a aproximação com o cotidiano real de uma grande parcela 

da população brasileira.  

Avenida Brasil trazia como protagonista uma família de classe alta que 

ascendeu financeiramente por conta do talento de um jogador de futebol, apesar de 

pertencerem à elite econômica do país, eles tem suas raízes na periferia carioca, as 

roupas e linguagem utilizadas pelos personagens são próprias de seu lugar de origem, 

a ascensão financeira não foi acompanhada por uma ascensão social ou cultural. 

Duas personagens evidenciaram a questão do corpo fora dos padrões de 

magreza em Avenida Brasil: Ágata, que integrava a família protagonista da novela e 

por estar acima do peso sofria com as atitudes excludentes e de rejeição da própria 

mãe, Carminha (Adriana Esteves). A relação entre beleza e magreza feita pela mãe 

de Carola, no original de O Profeta, volta a ser discutida em Avenida Brasil, a 

preocupação da mãe não é com o bem-estar da menina, mas com a aparência e com 

a posição social que a menina irá ocupar se continuar acima do peso.  

Zezé, a outra personagem de Avenida Brasil que está acima do peso, é a 

empregada doméstica da casa dos protagonistas e tenta desvendar os mistérios da 

trama, mas é vista como uma figura cômica e atrapalhada muito mais do que como 

uma profissional respeitada em seu meio de convívio. Por diversas vezes é motivo de 

chacotas vindas da patroa em relação a sua forma física. A posição social é mais uma 

                                                           
10 Fonte: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/na-reta-final-avenida-brasil-desbanca-lider-da-
tv-argentina-3449 - acesso em 01/02/2015. 
11 Fonte: http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/audiencia/noticia/2014/02/ultimo-capitulo-de-
amor-vida-iguala-recorde-de-audiencia-com-48-pontos.html - acesso em 01/02/2015. 
12 Fonte: http://f5.folha.uol.com.br/televisao/2013/05/1280596-com-45-pontos-ultimo-capitulo-de-salve-
jorge-repete-recorde-de-audiencia.shtml - acesso em 01/02/2015. 
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vez questionada, a pessoa acima do peso é relegada a funções profissionais 

consideradas menores e a classes sociais mais baixas.  

Em Amor à Vida três personagens femininas acima do peso merecem 

destaque em nossa análise por mostrarem em suas cenas alguma relação com as 

questões de preconceito e fragilidade social, sofridas pelas pessoas com excesso de 

peso: Perséfone (Fabiana Karla), Priscila Khoury (Cristina Mutarelli) e Dirce Pascoal 

(Renata Tobelem).  

Perséfone, acreditamos nomeada a partir da deusa grega da terra e da 

agricultura, é uma enfermeira simpática que busca durante toda a trama sua felicidade 

em um amor verdadeiro e tem dificuldade em encontra-lo por estar acima do peso. 

Ela é alvo de chacotas constantes dos colegas de trabalho, é ridicularizada pelos pais 

do namorado e depois acaba sofrendo preconceito por parte do próprio marido.  

Sua estética corporal é tida como anormal e tratada pelos demais personagens 

como uma deficiência, um erro a ser corrigido, moldado, para que se enquadre aos 

padrões estabelecidos e ao que se espera de uma pessoa que ocupa um cargo 

profissional na área da saúde. No início da trama a personagem estava mais 

preocupada em encontrar um par amoroso, como se buscasse sua felicidade nessa 

relação, demonstrando uma fragilidade emocional bastante ligada à insegurança 

quanto à aparência física.  

A personagem Priscila Khoury, irmã de um dos protagonistas da trama e uma 

das donas do hospital, um dos cenários principais da história, também demonstra essa 

fragilidade emocional e insegurança, um dos médicos do hospital se aproveita disso 

e a seduz buscando ascensão profissional e financeira. 

Dirce Pascoal também não demonstra muita segurança quanto a sua forma 

física, ela é uma secretária tímida e de pouco destaque, mas é justamente sua 

aparência que a faz ganhar uma promoção no hospital em que trabalha, sendo 

escolhida por Aline (Vanessa Giácomo), esposa do presidente do hospital, Cesar 

(Antônio Fagundes), pela associação de sua forma física à feiura. Em uma 

determinada cena Aline afirma que por ser gorda Dirce não representava perigo 

nenhum e nunca despertaria atração física em Cesar.  

Essa associação entre beleza e magreza mais uma vez se apresenta como 

fator de destaque na telenovela, assim como em Avenida Brasil, refletindo um 

pensamento do cotidiano real. As três personagens não estão seguras quanto a suas 

formas físicas, estão cientes de sua inadequação aos padrões de beleza 
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estabelecidos socialmente e são lembradas a todo o tempo disso pelos demais 

personagens da trama.  

Neste trabalho buscamos entender como o corpo humano, que em princípio 

pode ser considerado apenas um constituído biológico para o qual, num período que 

podemos chamar de pré-modernidade, importava mais a essência do que a aparência 

assume esse aspecto social importante que o torna condutor de regras, normas e 

julgamentos, capazes de incluir ou excluir determinado indivíduo em um grupo social.    

Para o diálogo com “mulheres reais”, nossas entrevistadas, concentraremos a 

análise nessas telenovelas, Avenida Brasil e Amor à Vida, pensando na forma como 

as personagens acima do peso foram apresentadas e como se relacionavam com os 

demais personagens. Posteriormente apresentaremos em nossa pesquisa de campo 

a opinião das entrevistadas sobre a representação das mulheres brasileiras que estão 

acima do peso, se ela ocorre, ou não, e como isso acontece. 

Consideramos que as chacotas e situações de constrangimento sofridas pelas 

personagens das duas telenovelas trazem à tona o debate sobre as questões de 

estigma e preconceito, que serão trabalhadas nos discursos das personagens 

apresentadas e relacionadas às cenas das telenovelas. Também a relação das 

personagens femininas acima do peso com os demais personagens será analisada, 

numa tentativa de verificar se as dificuldades sofridas pelas personagens nas 

telenovelas estão presentes também nas vidas das entrevistadas, ou mesmo o que 

dizem a respeito.  

Muitas vezes as personagens acima do peso são colocadas em cenas em que 

invejam o corpo magro de outras personagens. Como aponta Lipovetsky (2000) os 

padrões de beleza estabelecidos socialmente acabam por colocar as mulheres umas 

contra as outras gerando complexo de inferioridade, vergonha e ódio do próprio corpo. 

As cenas que apresentamos para nossas entrevistadas evidenciam situações de 

constrangimento e exclusão vividas pelas personagens e de associação entre beleza 

e magreza. Verificamos em algumas dessas cenas diálogos e atitudes que podemos 

denominar como aéticas ou amorais em relação ao estigma do sobrepeso e que não 

acontecem apenas na ficção.  

Por ser um produto midiático que se aproxima do real, consideramos que a 

telenovela possa ter um papel bastante importante, pondo na pauta das conversas 

cotidianas, processo que ocorre como afirmado em diversos estudos, a questão da 

exclusão e preconceito vividos por essa parcela da população feminina.  
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Dizer apenas que as mulheres acima do peso existem e que passam por 

situações de constrangimento e preconceito por conta de suas formas físicas lança 

alguma luz sobre o tema, mas não responde a necessidade das mulheres reais, 

aquelas que não estão na ficção televisiva, e que precisam entrar em um ônibus sem 

ter olhares de reprovação lançados sobre elas, ir à praia sem serem julgadas por usar 

um biquíni e entrar em lojas de roupas sem serem constrangidas por atendentes ou 

pela falta de peças no tamanho que necessitam. 

Cabe ainda discutir a adoção do padrão de beleza tão propagado pela mídia 

em geral, em especial dentro das telenovelas que são o objeto de estudo em questão, 

e a aceitação desse padrão de beleza pelo grande público, que não mede esforços 

para enquadrar-se ao que é tido como belo e normal.  

 

1.2  O CORPO HUMANO: MUITO ALÉM DO BIOLÓGICO 

 

O corpo humano tem sido pauta constante de programas de TV e matérias 

jornalísticas. As revistas com temas de dieta, saúde e beleza corporal multiplicam-se 

nas bancas. O corpo é a forma como você se apresenta para o mundo e também a 

maneira como você percebe os outros. Corpo social, corpo cultural, corpo histórico, 

corpo biológico. O corpo é o veículo por meio do qual os humanos se relacionam e se 

comunicam: “antes de qualquer coisa, a existência é corporal” (LE BRETON, 2009, p. 

7). 

A existência a qual Le Breton (2009) se refere vai além da biológica. Ela é social 

e pode ser entendida a partir de Camargo e Hoff (2007) que consideram o corpo como 

a primeira forma de comunicação do indivíduo, expressão de mensagens e 

demonstração de singularidades de um ser, denominando-o, a partir disso, “corpo-

mídia”, um suporte comunicacional humano por meio do qual se pode refletir sobre 

quem determinado indivíduo é ou almeja ser (CAMARGO e HOFF, 2007).  

Corpo esse que tem usos e funções definidos socialmente, regulamentados 

conforme regras e normas de maneira a apresentar-se como um material que nos 

permite julgar quem é e o que esperamos de determinado indivíduo a partir de sua 

aparência corporal (DEL PRIORE, 2000, p. 9). 

A definição de um corpo social trazida por Del Priore (2000) vai de encontro ao 

que apontam Castilho e Garcia (2006) quando tratam do corpo “mídia de si mesmo”, 

aquele que divulga quem nós somos e que tem uma necessidade quase obrigatória 
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de ser visto, fazer-se notado e tornar-se presente. Corpo que nos é imposto no 

momento de nosso nascimento, sendo a primeira imagem exterior que a sociedade 

tem de nós, construída e relacionada no inconsciente público a partir de uma noção 

preconcebida de como deveríamos ser (CASTILHO; GARCIA, 2006). 

A partir dessas definições entendemos nesse trabalho que o corpo humano vai 

muito além de um constituído biológico, sendo também uma importante ferramenta 

comunicacional que recebe e transmitem informações, uma forma de interação com 

nosso meio e com as pessoas que fazem parte dos nossos grupos de afinidade. 

Na modernidade a aparência física determina como seremos aceitos ou não 

pelo outro, um julgamento a partir daquilo que é fisicamente apresentado em relação 

ao que se espera dessa imagem. Uma padronização da expectativa corporal do 

indivíduo, aquilo que se considera normal. 

A imagem física que nos é mostrada forma em nosso inconsciente algumas 

possibilidades de como aquele indivíduo seria, eventualmente que  comportamentos 

são esperados  e o papel que deveria ocupar dentro de um grupo social. É essa 

imagem exterior que nosso corpo apresenta aos demais indivíduos, comunicando 

nossa presença no mundo, ou pelo menos, dando uma ideia de quem somos e nessa 

interação atribuímos valores e julgamos como boas ou ruins determinadas 

características corporais uns dos outros (VILLAÇA; GÓES, 1998).   

 

A vida nos impõe o corpo cotidianamente, pois é nele e por ele 
que sentimos, desejamos, agimos e criamos. Além disso, qualquer 
realidade viva não se nos apresenta, a não ser nas formas concretas 
e singulares de um corpo móvel, atraente ou não, assegurador ou 
ameaçador. Viver, nesse sentido, é assumir a condição carnal de um 
organismo cujas estruturas, funções e poderes nos dão acesso ao 
mundo, nos abrem a presença corporal do outro (VILLAÇA; GÓES, 
1998, p. 23). 

 

Castilho e Garcia (2006, p. 90) argumentam que essa classificação que 

fazemos a partir da imagem corporal é o que possibilita a interação entre os indivíduos 

“não existe comunicação sem a mediação do corpo e cada época entenderá o corpo 

como emissor de significados distintos”. Tal mediação feita pela corporeidade vai de 

encontro à definição de “corpo-mídia” trazida por Camargo e Hoff (2007) e à 

possibilidade de classificarmos os indivíduos a partir da imagem corporal que nos 

transmitem. O que nos remete ao conceito de estigma estabelecido por Goffman: 
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A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o 
total de atributos considerados como comuns e naturais para os 
membros de cada uma dessas categorias. Os ambientes sociais 
estabelecem as categorias de pessoas que têm possibilidade de 
serem neles encontradas (...) quando um estranho nos é apresentado, 
os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus 
atributos, a sua “identidade social” (GOFFMAN, 1988, p. 11-12). 

  

O corpo humano vive então uma interação constante com o corpo do outro. Ele 

não está sozinho no mundo e faz parte de um todo, traduzido no grupo social no qual 

está inserido, a ele moldando-se de acordo com o que se espera dele: “um corpo 

nunca existe em si mesmo (...) é sempre um estado provisório da coleção de 

informações que o constitui (...) vincula-se aos acordos que vão sendo estabelecidos 

com os ambientes em que vive” (KATZ, 2008, p. 69). 

Como construção social e cultural o corpo normalmente é apresentado, 

segundo Katz (2008), de duas formas distintas: como um processador das 

informações que recebe do meio, de acordo com o que nele já consta, depois as 

expressando; ou como mídia, na mesma linha de pensamento de Camargo e Hoff 

(2007).  Além disso, uma terceira possibilidade de reflexão sobre o corpo humano é 

que ele seja um produto a ser vendido, capaz de se auto-promover, indo além da 

comunicação de sentidos e desejos, sendo então a própria informação (KATZ, 2008). 

Seja como mídia de si mesmo, como produto a ser consumido, ou como veículo 

de comunicação primária, neste trabalho entendemos o corpo humano a partir da 

relação estabelecida entre interior e exterior do ser e de como essa relação nos 

permite perceber o outro e ser percebido nos grupos sociais dos quais fazemos parte, 

constituindo nossa vida em sociedade.  

Essa importância social e cultural do corpo humano implica no estabelecimento 

de padrões de categorização, classificando os corpos entre corretos e incorretos, 

fortes ou fracos, belos ou feios, reforçando, consolidando ou até criando, estigmas. E 

nesse sentido, o corpo feminino, decorrente do que já é estabelecido culturalmente 

em relação ao gênero, é o primeiro alvo desta estigmatização.  

Em meio à modernidade tardia do final do século XX, ou pós-modernidade, em 

que o culto ao individualismo prevalece sobre os interesses coletivos, o corpo feminino 

considerado bonito e saudável é aquele que se apresenta jovem e magro. A regra é o 

culto ao corpo esbelto, resultando no crescimento do mercado de academias de 

ginástica, clínicas estéticas e de produtos de emagrecimento e manuais de boa forma, 
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das promessas publicitárias de queima de gordura, muitas delas sob o manto da 

aquisição de saúde. 

Mas nem sempre o corpo feminino magro foi tido como ideal. Traçando um 

breve histórico sobre a evolução dos padrões de beleza corporal no Brasil lembramos 

que quando os navegadores portugueses chegaram ao país, em 1500, a imagem dos 

corpos nus das índias chamou-lhes tanto a atenção que o navegador Pero Vaz de 

Caminha os cita em sua carta à Corte Portuguesa como “limpos e tão gordos e tão 

formosos” (DEL PRIORE, 2000). 

Era grande a semelhança entre os corpos das índias e os das europeias de 

então. Na Europa de 1500, o corpo feminino ideal era aquele que não apresentasse 

nenhum sinal de magreza: “a construção (...) tinha que ser de boa carnadura (...) 

ombros e peito fortes, suportes para seios redondos, e costas em que não se visse 

um sinal de ossos” (DEL PRIORE, 2000, p. 18).  

O padrão de beleza no início do século XVI no Brasil e nos séculos que se 

seguiram foi o dos corpos cheios de curvas: “Gorda e bela eram qualidades sinônimas 

(...). Dizia-se que o maior elogio que se podia fazer a uma dama do país era notá-la 

cada dia mais gorda e mais bonita” (DEL PRIORE, 2000, p. 36). Essa idealização da 

mulher corpulenta como ideal tinha relação estreita com o papel da mulher na 

constituição familiar, acreditava-se que as formas corporais arredondadas e o quadril 

largo demonstravam uma maior fertilidade feminina. 

 No final do século XVIII e início do XIX dois movimentos marcaram o começo 

do que chamamos “modernidade”, a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução 

Francesa (HOBSBAWN, 2007), marcando também uma mudança significativa nos 

padrões de beleza corporal, como apontam Villaça e Góes: 

 

o projeto moderno, com efeito, lança um outro corpo: dinâmico, 
violento, autoritário, especialmente, o da vanguarda pródiga em 
representações heroicas. Por outro lado, na cultura da pós-
modernidade, marcada pela dúvida e indiferenciação, as formas 
misturam-se, fragmentam-se, virtualizam-se, tendem ao 
desaparecimento, gerando fantasmas mais que corpos, figuras 
hesitantes e até grotescas (VILLAÇA; GÓES, 2001, p. 132). 

 

Na era moderna, mais ágil e dinâmica, a obesidade passa a ser vista como um 

fantasma que ameaça a beleza feminina. Novos valores são colocados em questão, 

as sociedades regidas pela Igreja, pelas tradições familiares e pela memória oral, já 
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não fazem tanto sentido para os homens modernos, o propósito agora é flexibilizar e 

construir o novo (BERMAN, 2008, p.22). 

Em meio a mudanças ocorridas na modernidade em todo o mundo em 

decorrência de novas dinâmicas estabelecidas pelos avanços tecnológicos trazidos 

pela Revolução Industrial e pelas novas visões de mundo da Revolução Francesa, o 

período do Renascimento e o fim da Idade Média, o sujeito, antes amparado pelas 

crenças religiosas e sustentado pelos senhores feudais, se vê diante da necessidade 

de entender quem é, e qual seu papel nessa estrutura social que se apresenta a ele.  

A produção em larga escala e planejada para o maior lucro passa a ser a 

característica do cotidiano das cidades. É o início de uma sociedade que vai demandar 

a metropolização, avanços na comunicação e incentivo ao consumo. O que era 

produzido precisava ser consumido rapidamente abrindo lugar nos estoques para as 

novas produções (MATOS, 2010).  

Na Europa a saída da população das áreas rurais em direção às grandes 

metrópoles, o uso de maquinários para dinamizar e acelerar a produção de bens de 

consumo, a inserção feminina no mercado de trabalho, o aparecimento da burguesia 

e a consequente divisão em classes sociais de patrões e empregados (GAY,1989) 

dão a essa nova sociedade que se forma um caráter mais egocêntrico e individualista.  

Essas mudanças na dinâmica social também trazem um novo olhar sobre o 

corpo. De acordo com Le Breton (2009) é nessa fase que o corpo é colocado sob os 

holofotes e passa a ser entendido como meio social e cultural. Numa sociedade que 

prega a preocupação e ascensão individual, as pessoas redobram as atenções com 

o corpo, cuidando dele quase que como um local de culto particular, entendendo-o 

como uma possibilidade de conexão consigo mesmo e com os outros.  

Mudança era a palavra de ordem do período de transição para a modernidade. 

Em meio a isso os indivíduos se sentem perdidos em suas vidas privada e pública nas 

cidades. Os indivíduos se sentem perdidos buscando definir seu papel social e 

entender qual a sociedade que estão moldando. É o que Hall (2005) vai definir como 

“crise de identidade”:  

 

A chamada “crise de identidade” é vista como parte de um 
processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas 
e processos centrais das sociedades modernas e abalando os 
quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 
estável no mundo social (HALL, 2005, p. 7). 
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Uma das etapas de avanço da modernidade marca de forma circunstancial a 

vida familiar: as mulheres deixam de ser reclusas à vida doméstica e religiosa, já não 

se dedicam somente aos afazeres da casa e da igreja, começam a ter vida pública. 

Naquele início de modernidade, fim do século XIX e início do XX, o exercício físico 

começa a fazer parte da rotina feminina, as quadras de tênis e as piscinas dos clubes 

passam a ser frequentadas por mulheres em busca de um corpo esbelto, leve e 

delicado, que era agora tido como padrão de beleza e saúde (DEL PRIORE, 2000). 

Para frequentar a vida pública era preciso vestir-se de acordo, cobrir o corpo 

de forma que fossem consideradas belas e recatadas. No Brasil do início do século 

XX os camisolões brancos, usados pelas mulheres que ficavam reclusas ao ambiente 

doméstico, já que não havia necessidade de que saíssem as ruas, começam a dar 

lugar à moda vinda da Europa. Modelos e trajes feitos por costureiros que valorizavam 

os corpos magros como ideais para vestir as peças que confeccionavam, não eram 

necessárias grandes extensões de pano para vestir corpos mais magros o que 

barateava o custo da produção, acabavam por ditar padrões de beleza física (DEL 

PRIORE, 2000).  

O constrangimento de não atender a esses padrões de beleza não estava só 

no fato de estar acima do peso e exibir um corpo mais pesado do que o padrão então 

estabelecido, vinha também do consumo de moda europeia, a mulher que não 

estivesse nos padrões corporais exigidos não caberia nas roupas de então, e, portanto 

não atendia ao que se esperava dela (DEL PRIORE, 2000).  

Na vida moderna as mulheres deveriam ser magras para caber nas roupas, 

mas não é só por isso que a magreza era vista com bons olhos, as mulheres mais 

magras eram consideradas mais ágeis, melhores para as atividades produtivas que a 

inserção feminina no mercado de trabalho exigia, era necessário enquadrar-se aos 

padrões de beleza vigentes. Para o escritor francês Philippe Perrot era “o desabrochar 

de uma mística da magreza” (DEL PRIORE, 2000, p. 66). 

O corpo feminino pesado e de “boa carnadura” (DEL PRIORE, 2000) dá lugar 

ao corpo esguio e leve que caminha com agilidade pelas cidades, que produz bens 

de consumo e consome outros tantos, que desfila belos vestidos não só nas 

passarelas, mas nos trens, nas confeitarias, nas escolas. 

A mística da magreza de Perrot se mostra cada vez mais presente no início do 

século XX. O tamanho do corpo e, consequentemente, o tamanho da roupa vestida 

passam a determinar o padrão e o valor da mulher perante a sociedade e seus pares. 
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A mulher assume um novo papel na sociedade, passa a fazer parte da cadeia 

produtiva das cidades, ser consumidora e também produtora de materiais de 

consumo: “além do constrangimento moral e não apenas corporal, o tamanho 

traduzia, num martírio mental, e não mais físico, a linha de demarcação que passara 

a reprovar e estigmatizar toda mulher que o extrapolasse” (DEL PRIORE, 2000, p. 

66).  

A partir das definições apresentadas entendemos o padrão de beleza magro 

como uma das mudanças trazidas pela modernidade que se deve principalmente a 

inserção feminina no mercado de trabalho e à mudança do papel da mulher nas 

sociedades. Ser magra e jovem passa a ser sinônimo de saúde, vitalidade e 

dinamismo. A mulher não é mais a mãe que passava as tardes cuidando das crianças, 

bordando e cozinhando para a família, ela agora precisa ser ágil, ser bela, frequentar 

todos os lugares de convivência social e ser aceita por seus pares, demarcando sua 

presença na sociedade (DEL PRIORE, 2000). 

Se o padrão de beleza corporal já não era mais o da mulher robusta de seios 

fartos, coxas grossas e “a magreza ativa foi a resposta do século à gordura passiva 

da belle époque” (DEL PRIORE, 2000, p. 9) os apetites, desejos e fraquezas do corpo 

precisavam ser mantidos sob controle a todo custo: “ai daquelas que não se 

controlassem frente ao prato de batatas fritas! Vencidas pela gula, as gordas são 

consideradas perdedoras, inspirando imagens ligadas a piedade e a pena” (DEL 

PRIORE, 2000, p. 89-90).  

Ser considerado feio segundo os padrões de beleza estabelecidos socialmente 

é um drama para qualquer indivíduo, quanto mais para a mulher que culturalmente 

tem tido sempre que responder a um relativo “culto à aparência”, historicamente 

deificada por atributos físicos muito mais do que os homens, a quem sempre bastou 

“a força”. Para ser bela é necessário ser magra e a obesidade é um sinal de feiura, 

quase deselegante e agressivo aos olhos de quem buscava na magreza a elegância 

fina e rara que se espera encontrar em toda mulher (DEL PRIORE, 2000).  

Del Priore argumenta que apesar de não ser possível conceituar ou datar a 

utilização da palavra “feiura” em nosso vocabulário é inegável que ela tenha como 

consequências imediatas a solidão e a dor: “há séculos, os feios servem de bode 

expiatório às sociedades muito seguras de suas verdades e do discurso de suas elites” 

(DEL PRIORE, 2000, p. 79). 
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Retomamos aqui o que diz Goffman (1988) sobre estigma, essa categorização 

que fazemos dos indivíduos que nos são apresentados, avaliando-os apenas pelos 

atributos físicos, visuais, que temos deles, e os aceitamos ou não em nossa 

convivência, atribuindo a eles valores e significados de acordo com essa avaliação. 

O corpo orgânico vive um intenso conflito consigo mesmo, não há mais como 

fugir aos aparelhos de ginástica ou às clínicas de estética. Um conflito não só interno, 

uma luta do indivíduo com ele mesmo, mas que também acontece na interação com 

o outro. Como corrobora Villaça, quem não está dentro desses padrões estabelecidos 

está fora do grupo aceito: “o diferente precisa ser colocado fora das fronteiras (...). 

São corpos considerados ameaças à norma, significantes transgressores” (VILLAÇA, 

2007, p. 40). 

Adentrando no universo do estigma, a partir de Goffman (1988) quando define 

o uso de atributos físicos para categorização dos membros de um determinado grupo 

social, o estigma dos nossos dias parece ser mesmo o corpo obeso, que não obedece 

ao culto à boa forma física como expressão maior. “O culto ao corpo vem produzindo 

uma obsessão pela forma e pela saúde que se transformou em uma verdadeira 

hipocondria cultural” (COSTA, 2005, p. 131), representando mais do que a relação do 

indivíduo com o seu próprio corpo, mas também a relação entre esse indivíduo e os 

demais e sua inserção no meio social que o cerca. O indivíduo que possui qualquer 

característica diferente do que cremos ser normal é um indivíduo estigmatizado, “um 

estigma é, então, na realidade, um tipo especial de relação entre atributo e 

estereótipo” (GOFFMAN, 1988, p. 13). Quando possível os indivíduos tentam 

amenizar esse estigma modificando suas ações com intuito de serem aceitos pelo 

grupo no qual desejam se inserir, é o que Goffman denomina como “fachada de 

sentidos” (1998). 

 

Quando um indivíduo chega diante de outros, suas ações 
influenciarão a definição da situação que vai se apresentar. Às vezes, 
agirá de maneira completamente calculada, expressando-se de 
determinada forma somente para dar aos outros o tipo de impressão 
que irá provavelmente levá-los a uma resposta específica que lhes 
interessa obter (GOFFMAN, 1985, p. 15). 

 

Somos guiados por nossas crenças para classificar e separar os indivíduos em 

diferentes grupos, atribuindo valores e sentidos diversos, julgando como bons àqueles 

que atendem aos requisitos que mentalmente estabelecemos, e como maus ou ruins 
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aqueles que estão fora desse padrão (MOSCOVICI, 2003). Levados por convicções 

nada racionais ou científicas, classificamos os indivíduos segundo o que 

consideramos atributos da normalidade. Além de nos distanciarmos do que nos causa 

estranheza: “deixamos de considera-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma 

pessoa estragada e diminuída” (GOFFMAN, 1988, p. 12). 

O indivíduo estigmatizado normalmente afasta-se dos grupos nos quais não é 

aceito como forma de defender-se de possíveis chacotas, piadas ou declarações nas 

quais o outro acredita poder corrigir aquilo que considera ser impróprio: “as pessoas 

(...) consideradas portadoras de problemas ou que se destacam sensivelmente do 

socialmente estabelecido como normal, são alvo de processos que resultam na 

criação de mecanismos de correção de suas diferenças” (TOMASINI, 1998, p. 114). 

 
À medida que determinados indivíduos se afastam, em virtude 

de seus atributos, da grande maioria dos seres com os quais são 
comparados, eles passam a ser considerados como uma espécie de 
negação da ordem social (...) as pessoas podem ter alguma diferença, 
ou algum atributo que não esteja plenamente de acordo com o 
paradigma de normalidade sobre o qual a sociedade pauta suas 
relações; mas essas diferenças não ameaçam sua sobrevivência nem 
ameaçam a ordem estabelecida (TOMASINI, 1998, p. 114). 

 

A não aceitação do indivíduo estigmatizado em um determinado grupo social 

pode ser percebida como um agir aético, entendendo ética a partir da definição de 

Ricouer (2011) de “uma vida consumada sob o signo das ações estimadas como boas” 

(p. 3 e 4), que tira desse cidadão uma possibilidade de expressar-se como realmente 

é para tentar adequar-se ao que os outros esperam dele, causando sofrimento ao 

indivíduo estigmatizado. 

O estigma corporal não é mais uma marca feita com fogo ou faca no corpo dos 

escravos ou dos que infringem a lei, como originalmente foi cunhado o termo, o 

estigma dos dias atuais é aquele que vai contra o que assumimos como belo e normal. 

A instituição de um padrão de beleza que deve ser obedecido e adotado por todos dá 

ao corpo o poder de disciplinar e fabricar “corpos dóceis”, uma vez que, segundo Katz 

(2008), a existência de um corpo-modelo difundido pelas imagens midiáticas 

hegemoniza o que é belo num escancarado jogo de inclusão e exclusão social. 

 A beleza, cada vez mais relacionada à magreza, dá à mulher o poder erótico e 

sedutor por meio do qual pode atrair olhares masculinos, a mulher passa a ser 

valorizada pela sua aparência física muito mais do que pela sua inteligência ou 
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habilidade produtiva: “a beleza é apresentada com frequência como o poder 

específico do feminino. Um poder decretado imenso, uma vez que permite reinar 

sobre os homens e obter as maiores homenagens” (LIPOVETSKY, 2000, p. 148).  

Mas não é só sobre os homens que a mulher que se enquadra aos padrões de 

beleza estabelecidos como corretos pode ter algum poder, sua elegância, altivez e 

magreza por vezes permite a ela desfilar uma suposta superioridade sobre as outras 

mulheres, exercendo controle sobre as demais (LIPOVETSKY, 2000).  

 

A paixão pela magreza traduz, no plano estético, o desejo de 
emancipação das mulheres de seu destino tradicional como objetos 
sexuais e como mães, e também uma exigência de autodomínio. Em 
nossos dias, se a celulite, as pregas, o amolecido, o flácido, 
desencadeiam tantas reações negativas da parte das mulheres é 
porque o esbelto e o firme tem valor de autodomínio, de sucesso 
(LIPOVETSKY, 2000, p. 139). 

 

 Os indivíduos que não estão em conformidade com os padrões de beleza 

magros são seres marcados, estigmatizados. No primeiro contato que temos 

atribuímos aos indivíduos qualidades e defeitos de acordo com nossas crenças, os 

aceitamos ou não em nossos grupos sociais e o corpo que nos é apresentado um dos 

aspectos desse julgamento (GOFFMAN, 1988). 

 A busca por essa inserção social e adequação aos padrões em épocas em que 

a “estética da magreza ocupa lugar preponderante no novo planeta beleza” 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 131) parece ser obrigação de todos. Seguindo o preceito 

individualista da modernidade, ter um corpo magro é de responsabilidade de cada 

indivíduo, para enquadrar-se aos padrões de beleza e não se devem medir esforços, 

como apontam Villaça e Castilho: 

 

Cada indivíduo é considerado responsável por sua juventude, 
beleza e saúde; só é feio quem quer e só envelhece quem não se 
cuida. Cada um deve buscar em si as imperfeições que podem e 
devem ser corrigidas. O corpo torna-se capital, cercado de enormes 
investimentos de tempo e dinheiro. O corpo “em forma” é signo de 
sucesso pessoal, ao qual qualquer mulher ou homem pode aspirar se 
realmente se dedicar. O combate à preguiça deve ser constante 
(VILLAÇA; CASTILHO, 2006, p. 10). 
 
 

Esta reflexão sobre a aparência corporal e sua importância na 

contemporaneidade nos leva a pensar sobre o papel social ocupado por cada um de 
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nós e a identidade que assumimos dentro (ou para) de determinados grupos. Para 

Silva (2009) existe uma codependência inegável entre os conceitos de identidade e 

diferença, o que nos dá indícios de que a identidade da qual o autor trata não é algo 

natural e intrínseco ao ser humano, mas um conceito construído socialmente, assim 

como os padrões de beleza discutidos até aqui: “a identidade e a diferença tem que 

ser ativamente produzidas. Não são criaturas do mundo natural ou de um mundo 

transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos”. 

(SILVA, 2009, p. 76). 

O que Silva (2009, p 73) fala sobre identidade, que “é aquilo que se é” em 

contraposição ao conceito de diferença que é “aquilo que o outro é” nos remete 

diretamente à discussão sobre a influência da aparência corporal na formação 

identitária dos indivíduos. Hall (2005) fornece três concepções de identidade. A 

primeira delas trata do “sujeito do Iluminismo”, centrado e racional, que nascia e 

desenvolvia uma identidade única ao longo de toda sua vida. A segunda concepção é 

a do “sujeito sociológico”, o sujeito do mundo moderno, aquele que tem consciência 

de um núcleo identitário não autônomo e que se forma nas relações com os demais 

indivíduos. E a terceira concepção é a do “sujeito pós-moderno”, que não teria uma 

identidade fixa e seria formado por identidades que fluiriam de acordo com os sistemas 

culturais que o rodeiam. 

Entenderemos aqui identidade a partir de uma abordagem que mescla o que 

Hall (2005) denominou por “sujeito sociológico” com o conceito que deu ao “sujeito 

pós-moderno”.  Como uma construção que se dá a partir da relação do sujeito com as 

pessoas que considera importantes em seu ciclo de convivência e que acrescentam 

a esse sujeito valores e símbolos, portanto, cultura (HALL, 2005, p. 11). Não podemos 

negar que essas interações sociais são realizadas por meio da corporeidade, é o 

corpo a nossa primeira forma de comunicação com o mundo, a forma como nos 

apresentamos ao outro.  

 
A identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. 

O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o eu real, 
mas esse é formado e modificado num diálogo contínuo com os 
mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos 
oferecem. A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o 
espaço entre o interior e o exterior – entre o mundo pessoal e o mundo 
público (HALL, 2005, p. 11). 
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Tanto a concepção de “sujeito sociológico” quanto a de “sujeito pós-moderno” 

tem em comum a identidade cambiante, móvel, aquela que é “definida historicamente, 

e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente (...) há 

identidades contraditórias empurrando em diferentes direções” (HALL, 2005, p. 13). 

Entendemos, então, que as identidades, seja na modernidade ou na 

“modernidade tardia” (HALL, 2005), como Hall se refere à pós-modernidade, são 

delineadas a partir da interação com o outro e com o ambiente “a cada mediação 

vivida, sem que isso resulte em uma patologia, na medida em que o continente (ser 

físico e psicológico) permanece o mesmo” (TONDATO, 2011, p. 157). A construção 

das identidades se dá “a partir da relação com os outros, que mediam seus valores, 

sentidos e símbolos” (TONDATO, 2011, p. 155) isso porque os indivíduos se 

constituem de diferentes vivências sociais e culturais, interações que são mediadas 

pelo corpo.  

Todos os indivíduos atendam eles ou não, aos padrões de magreza e juventude 

estabelecidos cultural e socialmente, terão suas identidades condicionadas a sua 

aparência. Os que não estiverem dentro desses padrões serão excluídos, tidos como 

feios, colocados de lado, não aceitos em determinado grupo social (DEL PRIORE, 

2000). 

Diferente do dilema do homem do início da modernidade que buscava entender 

seu papel social para assim formar sua identidade, hoje essa construção identitária 

passa mais pela imagem que o indivíduo transmite, o que ele quer parecer ser, ou 

seja, a construção da identidade e da diferença passa pela aparência numa contínua 

sedução (DEBORD, 1997, p. 14). 

O conceito de identidade então está bastante relacionado à imagem corporal 

que apresentamos ao mundo exterior. A partir de nosso corpo as pessoas definem, 

mesmo que inconscientemente, uma identidade que se ajuste e justifique nossa 

aparência, seja ela considerada boa ou ruim. Nesse sentido a identidade da pessoa 

acima do peso é quase que, automaticamente, relacionada à de alguém desleixado, 

preguiçoso, doente, lento, que não atende aos interesses produtivos e de agilidade da 

modernidade e que merece dos demais apenas piedade (DEL PRIORE, 2000). 

 

A beleza instituiu-se como prática corrente, pior, ela consagrou-
se como condição fundamental para as relações sociais. Banalizada, 
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estereotipada, ela invade o quotidiano através da televisão, do cinema, 
da mídia, explodindo num todo – o corpo nu, na maioria das vezes – 
ou em pedaços, pernas, costas, seios e nádegas. Nas praias, nas 
ruas, nos estádios ou nas salas de ginástica, a beleza exerce uma 
ditadura permanente, humilhando e afetando os que não se dobram 
ao seu império (DEL PRIORE, 2000, p. 94). 

  

A semelhança com o que se vê nas telas do cinema e da televisão parece ser 

a melhor forma de inserção e aceitação do corpo: “a sociedade estabelece, como um 

dos fatores essenciais para seu funcionamento e sua coesão a semelhança entre os 

indivíduos. Sem um mínimo de semelhança o indivíduo seria uma ameaça social” 

(TOMASINI, 1998, p. 113). 

A identidade feminina, que até o início da modernidade era a da mãe, dona de 

casa mudou e a estética da magreza está intrinsecamente relacionada a uma nova 

identidade social da mulher: “a corpulência feminina era valorizada porque era 

associada à fecundidade, destino supremo da condição feminina tradicional. (...) no 

presente, ter filhos e cria-los não constitui mais o objetivo exclusivo da existência 

feminina” (LIPOVETSKY, 2000, p. 138).  

 Essa mudança na identidade e atribuições sociais femininas era reforçada 

também pela indústria cinematográfica e pela imprensa que mostravam cada vez mais 

o padrão de beleza magro do início do século XX: “a fotografia, o cinema e a imprensa 

divulgavam padrões que deviam ser seguidos, excluindo aquelas que deles não se 

aproximassem” (DEL PRIORE, 2000, p. 72).  

A partir da modernidade as mulheres não estão mais aprisionadas aos afazeres 

domésticos, mas não estão livres de outros tipos de imposição tanto quanto gostariam, 

trocam a dominação de pais, maridos e patrões pela dominação das imagens, da 

mídia, da publicidade (DEL PRIORE, 2000): “hoje, todas querem ser magras, leves, 

turbinadas” (DEL PRIORE, 2000, p. 79). 

O corpo humano, aquele definido como uma construção social responsável por 

comunicar quem somos e o nosso papel dentro de determinado grupo social, parece 

ter perdido seu caráter individual a partir do qual cada um podia apresentar-se como 

realmente é sem a necessidade de enquadrar-se a padrões ou preocupar-se com pré-

julgamentos.  

O corpo agora precisa atender às expectativas daqueles que o cercam, parece 

ser uma construção coletiva que vive numa luta permanente com o espelho e a 

balança, precisa vestir-se de acordo ao que se espera dele, apresentar-se de acordo 
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a atender as expectativas criadas sobre ele com base no que se estabelece como 

normalidade. 
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2 CULTURA DO CONSUMO: A MODA - ENTRE O MERCADO E A SOCIEDADE 

  

       Pensar o consumo de moda é mais do que analisar a quantidade de peças de 

roupas vendidas. A moda, no contexto geral, vai muito além disso, ela é a 

representação social de um gosto, do pertencimento a um grupo ou da negação a 

uma determinada tendência.  

Todas essas definições possíveis fazem com que a moda se assemelhe muito 

a forma como entendemos o consumo. Manifestação de gostos, expressão de 

vontades e da necessidade de sentir-se parte de um grupo social, adequação a 

padrões e expectativas do outro que se pretende cumprir, moda e consumo podem 

contemplar todas essas definições. 

Nesse capítulo abordamos de forma isolada essas duas questões, trazendo um 

pouco do histórico tanto da moda quanto do consumo no Brasil e de como os dois 

aparecem nas telenovelas a fim de entender a intersecção possível entre eles e as 

implicações disso para a formação identitária das mulheres plus size. 

 

2.1 MODA E CONSUMO COMO FENÔMENOS SOCIAIS 

 

Tomamos como princípio dessa reflexão a definição de McCracken (2003) a 

respeito da moda como “uma manifestação concreta de ideias mentais particulares” 

(2003, p. 84). Uma afirmativa que reforça o já dito acima sobre a escolha de uma 

determinada peça de roupa, que sempre vai ser carregada de manifestações culturais 

importantes, dizendo muito sobre o sujeito que pratica a ação e a mensagem que 

pretende passar àqueles que irão vê-lo vestindo a roupa. 

Na mesma linha de pensamento Crane (2008) afirma que, independente da 

maneira como definimos a moda, é importante perceber que ela deve responder às 

percepções, atitudes e necessidades de um determinado grupo de indivíduos. Diante 

disso podemos inferir que o que diferencia moda de vestuário é seu caráter social, de 

identificação do ser com o que está vestindo e todos os valores culturais expressos 

por aquela roupa, sendo a moda um processo social de pertencimento a um 

determinado grupo de convivência ou de isolamento do indivíduo.  

 Enquanto moda pode ser definida com o conjunto de normas que influenciam 

o modo de vestir de um determinado grupo em uma época específica, ou como um 
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“conjunto de valores atribuídos a certos tipos de roupa” (CRANE, 2008, p. 155). 

Vestuário é o simples ato de cobrir o corpo com tecido para aquecê-lo e protegê-lo de 

fatores externos, inclusive relacionados ao pudor e a normas de comportamento 

estabelecidas socialmente, sem pra isso ser necessário relacionar a peça usada a 

qualquer expressão de valores, vontades ou necessidades. 

 Segundo Crane (2008) a moda pode ser classificada de duas formas: de classe 

ou de consumo. Essa classificação depende hoje da forma como nos utilizamos da 

moda, mas pode também ser considerada historicamente. Até o início do século XX a 

moda era utilizada para estabelecer padrões de distinção de classe: “seu papel era 

identificar a posição social daqueles que a usavam ou a posição a que aspiravam. 

Membros de outras classes sociais tentavam melhorar seu status social ao imitar as 

classes superiores” (CRANE, 2008, p. 159). 

 Na época em que o uso da moda era mais uma distinção de classe social as 

regras eram bastante rígidas sobre quais peças e cores as mulheres ditas de bem 

deveriam utilizar:  

 

A conformidade com essas regras significava que o indivíduo 
pertencia ou aspirava pertencer à classe média ou alta. Sublinhando 
a aceitação desse tipo de moda, encontrava-se o medo da exclusão 
pela não conformidade, cujo significado último era que determinada 
mulher não estaria ciente do comportamento correto (CRANE, 2008, 
p. 159). 

 

Enquanto a moda de classe é criada e utilizada primeiro pelas elites, a moda 

de consumo é aquela “mais ambígua e multifacetada” (CRANE, 2008, p. 160) e pode 

surgir em qualquer esfera social, “criada para satisfazer supostas exigências de 

diversas categorias de consumidores, principalmente jovens que a usam como meio 

de definir e expressar sua identidade pessoal” (CRANE, 2008, p. 160).  

Independente da forma como pensamos a moda, seja de classe ou de 

consumo, ela serve como expressão da identidade do indivíduo, podendo ser 

entendida como um rótulo para classificá-lo dentro de um grupo e/ou posição, social, 

ou até mesmo dentro de uma determinada cultura.  

 
O vestuário de moda é considerado como a expressão de 

valores individuais e sociais predominantes em período de tempo 
determinado. É visto como forma de expressão da personalidade, 
extensão visível e tangível da identidade e dos sentimentos 
individuais. É forma de comunicação não verbalizada, estabelecida 
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por meio das impressões causadas pela aparência pessoal de cada 
um (CRANE, 2007, p. 2-3). 

 

Trataremos aqui da moda de consumo, aquela que reflete a forma como o 

indivíduo é e quer ser visto pelos outros e como se conecta com esse outro na 

sociedade, que auxilia na formação da identidade pessoal e social a fim de que os que 

escolhem fazer parte de um determinado grupo percebam as possibilidades de 

identificação com os demais membros desse grupo por meio da escolha de 

determinadas peças de roupa (CRANE, 2008, p. 167). 

Historicamente a moda passa a ter relevância no Brasil a partir da 

modernidade, no final do século XIX: “a elite estava antenada ao que acontecia na 

Europa, principalmente na Inglaterra e na França, países em que a moda tomou 

grande impulso com a revolução da indústria têxtil (...) a fina flor carioca esbanjava 

elegância e falta do que fazer” (VOLPI, 2007, p. 46-47).  

Segundo Volpi (2007), data do final do século XIX o início da sociedade de 

consumo no Brasil, que tinha como suas principais causas a chegada de imigrantes 

ao país e o consequente crescimento populacional, fortemente caracterizado pela 

ampliação da diversidade cultural. Elementos que colocam o mercado interno em 

efervescência, potencializado por um crescente impulso consumista dos brasileiros 

na tentativa de imitar os costumes europeus. 

No começo do século XX o movimento prêt-a-porter, expressão francesa que 

significa “pronto para levar”, ou em inglês ready-to-wear, “pronto para vestir”, nasce 

nos Estados Unidos como resultado da industrialização que também atinge o mercado 

de moda facilitando a confecção em série das peças de vestuário.  

O que antes era feito por estilistas sob encomenda, quase sempre com 

exclusividade, acessível somente à elite, agora é produzido aos milhares e, portanto, 

deve ser difundido pelo mundo, não só como uma forma de democratizar a moda, mas 

principalmente para dar vazão à produção em série e voltada para o consumo rápido 

(COLOMBO; FAVOTO; CARMO, 2008).  

O prêt-a-porter diferenciava-se da alta costura por trazer peças de menor 

qualidade, e portanto menor durabilidade, e que não eram feitas com exclusividade 

para um determinado consumidor (COLOMBO; FAVOTO; CARMO, 2008). Era a regra 

da obsolescência, o produto não deveria ter vida útil muito longa para que fosse 

substituído por um mais moderno, diferente ou arrojado em um curto espaço de tempo. 
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Não se pode parar de produzir e para continuar a produção é preciso dar vazão as 

mercadorias. 

A história da moda no Brasil está muito relacionada à chegada das lojas de 

departamento no país, em especial das lojas Mappin, em São Paulo por ter sido o 

primeiro grande magazine a importar moda para o país. Como os gran magazins 

franceses, de onde foi inspirado, o Mappin não era apenas uma loja, era um local de 

convivência frequentado por pessoas que queriam ver e ser vistas.  

“Ir ao Mappin” ou lá comprar significava fazer parte de um grupo que não só 

consumia, mas que também desenvolvia um novo estilo de vida. Aos finais de tarde, 

lá era possível encontrar senhoras da alta sociedade sentadas nos salões tomando o 

chá das cinco, segundo o costume inglês, ainda que estivéssemos em um clima 

subtropical, onde tomar chá quente nem sempre era algo muito agradável.  

Também foi no Mappin que foram realizados os primeiros desfiles de moda 

brasileiros, de 1926 até a década de 1960, sempre aos moldes europeus, muitas 

vezes trazendo peças que não condiziam com a realidade e o clima do Brasil 

(QUEIROZ, 2014). Apesar de ter sido criado para atender a elite paulistana o Mappin 

foi se popularizando, buscando novos clientes entre as classes econômicas menos 

abastadas, anunciando suas ofertas e vendendo para todos os públicos13. Uma 

ampliação decorrente da necessidade, logicamente, de vender mais e girar estoques. 

A sociedade de consumo brasileira ia se desenhando e com ela os gostos e 

desejos do consumidor. Nos anos 1970 a exigência era que um produto tivesse 

qualidade e boa relação custo-benefício. Na década seguinte, a partir de 1980, as 

pessoas buscavam produtos que refletissem status social, graças em parte às 

estratégias mercadológicas que eram desenvolvidas diuturnamente, promovendo o 

consumo, realimentando a produção, num ímpeto capitalista que já foi denominado 

de “selvagem”.  

De 1990 para cá ocorreram algumas mudanças, embora sempre na perspectiva 

de maior produção, maior giro de produtos, e consequentemente, de capital. Hoje só 

status não basta, é preciso que o produto tenha um valor agregado, que reflita um 

estilo de vida, e mais do que isso, que tenha alma: “um produto com alma não só atrai 

o interesse do consumidor, como também consegue se comunicar com ele e até 

                                                           
13 Fonte: http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,ha-100-anos-mappin-abria-a-primeira-loja,9402,0.htm 
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aumentar seu conhecimento. Não é só uma novidade, é uma inovação” (VILLAÇA e 

CASTILHO, 2006, p. 9-10). 

A moda é o cenário no qual diferentes culturas são testadas definindo espaços 

e possibilidade de inclusão ou exclusão de determinadas práticas, de maneira que 

todos vivem esse universo já tão naturalizado que acabam por não perceber-se nele 

(VILLAÇA e CASTILHO, 2006). 

A partir dessa naturalização da moda ela ganha as ruas indo além do vestuário 

ou dos acessórios, passa a ser um estilo de vida, uma demonstração identitária, 

representa status social e a busca por inclusão e pertencimento, e se o produto precisa 

ter alma um produto de moda é algo que alimenta o físico, o corpo, e o sentimento. 

Esse posicionamento de constante inovação das confecções apresentando 

novas propostas e olhares para as peças e acessórios, resulta no que Lipovetsky 

(1989) define como “império do efêmero”, a velocidade com que as tendências são 

criadas, esquecidas e recriadas, num ciclo ao qual as empresas precisam estar 

atentas pois as que não trazem o novo, não evoluem, não inovam, são deixadas para 

trás, abandonadas pelos consumidores, que, desde a modernidade, valorizam bem 

mais o novo em detrimento ao antigo (LIPOVETSKY, 1989). 

 Em consonância com a efemeridade descrita por Lipovetsky (1989) e Barbosa 

(2008) avalia a moda como um mecanismo por meio do qual a temporalidade se 

expressa: “ela rejeita o poder imemorial da tradição em favor da celebração do 

presente social, do mundo da vida cotidiana, do aqui e do agora. Sua referência não 

são os antepassados, mas os contemporâneos” (BARBOSA, 2008, p. 25). 

Conceituações que reforçam a já comentada relação entre moda e mudança, moda e 

novo. Sem a mudança, não existe a moda. Aquilo que é moda em um determinado 

momento deve sofrer mudanças, para que exista o mercado.   

Para definir moda Miranda (2008, p. 17) usa a expressão “um processo de 

obsolescência planejada”, uma “sucessão de mudanças de tendências e manias em 

curto espaço de tempo”. Nesse sentido mais do que o produto físico e material o que 

se busca quando se consome um produto “da moda”, aqui, uma peça de vestuário, 

são as funções e significados nela embutidos. Traduzindo, estas funções e 

significados determinam o caráter simbólico a ser atribuído à peça, agregando valor 

não só a ela, mas também ao seu possuidor. 

 Miranda (2008, p. 54) lembra que historicamente a moda sempre teve essa 

função social: “o vestir e adornar-se, nas diversas sociedades e em todas as épocas 
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da evolução humana, denota maior complexidade do que a resposta inicial ao 

requisito puramente prático de abrigo confortável”. E define a moda como um estilo 

aceito correntemente em um momento específico que passa por três estágios: 

 

no primeiro, alguns consumidores têm interesse em algo novo, para 
parecerem diferentes dos outros: é o estágio de introdução. No 
segundo, outros consumidores têm interesse no desejo de imitar os 
líderes da moda, e os industriais começam a produzir maiores 
quantidades; a moda se torna extremamente popular; os produtores 
começam a produzir em massa: é o estágio da aceitação. No terceiro, 
os consumidores partem na direção de outras modas, que 
principiaram a interessar-lhes: é o estágio da regressão (MIRANDA, 
2008, p. 71). 

 

 Independente do estágio mercadológico em que estiver nosso desejo de 

compra o que nos interessa aqui é o papel de construção de identidade que os 

diferentes usos da moda pode trazer. A partir dos conceitos de Douglas e Isherwood 

em que definem os bens de consumo como materiais neutros que assumem usos 

sociais como cercas ou pontes (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006) percebemos as 

diferentes formas de pensar esses usos da moda. Fazendo referência a definição 

dada pelos autores Barnard acrescenta: 

 

Consideradas como cercas, as peças de moda e vestuário 
marcam o limite entre um grupo e outro e asseguram que uma 
identidade permaneça separada de outra, dela diferindo. E, 
considerados como pontes, os itens de moda e indumentária permitem 
que membros de um grupo dividam a identidade que lhes é comum, e 
fornecem um meio ou um lugar de encontro (BARNARD, 2003, p. 66). 

  

 Entendida essa definição em que consideramos a moda como cercas, que 

delimitam lugares sociais, ou pontes, que ligam indivíduos, podemos conferir à ela um 

caráter de expressão comunicacional não-verbal. Mulheres que utilizam marcas 

consideradas de alto luxo comunicam sua posição social por meio de suas 

vestimentas tanto quanto grupos de jovens que vestem jeans rasgados: “a moda, o 

vestuário e as roupas são artefatos, práticas e instituições que constituem as crenças, 

os valores, as ideias e as experiências de uma sociedade” (BARNARD, 2003, p. 64). 

Processo efêmero, a moda não se limita somente à roupa: “não permaneceu 

acantonada no campo do vestuário (...) outros setores foram atingidos pelo processo 

da moda com suas paixonites suas oscilações rápidas” (LIPOVETSKY, 1989, p. 24).  
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 Na mesma linha do pensamento de Lipovetsky (1989) ao argumentar que a 

moda vai além do vestuário Castilho e Garcia (2006) consideram-na como um 

processo comunicativo que acoplado ao corpo produz determinadas significações:  

 

Constituem mídias secundárias as máscaras, as pinturas e os 
adereços corporais, as roupas, a utilização do fogo e da fumaça, as 
imagens, as fotografias e os quadros, a escrita, o cartaz, o bilhete, o 
calendário, entre outros. Com a soma da mídia secundária (moda) à 
mídia primária (corpo) é possível fundamentar a interação e a 
normatização social em discursos cada vez mais complexos e com 
grandes variações actanciais possíveis de serem protagonizadas 
(CASTILHO e GARCIA, 2006, p. 85). 

 

  

 Viver o universo da moda é mais do que acompanhar desfiles ou revistas 

especializadas, ser fã de estilistas ou “blogueiras” com suas publicações de looks do 

dia. Viver a moda hoje é uma prática social tanto quanto a escolha de peças de roupas 

como apontamos ao trazer anteriormente as definições de McCracken e Crane. 

 O consumo, não só de moda, mas de qualquer item, produto ou serviço, é 

regido por essa busca pela novidade e pelo valor simbólico e está intrinsecamente 

ligada a realização de desejos. O consumo então faz parte, assim como a moda, de 

quem somos: “ao consumirmos rotineiramente, construímos identidades e relações 

sociais” (SLATER, 2002, p. 14).  

 

2.2 O CONSUMO ALÉM DA COMPRA 

 

Os bens de consumo são mediadores das relações sociais. Por meio deles nos 

aproximamos do outro, oferecemos hospitalidade aos nossos visitantes dando-lhes 

alimentos ou bebidas, compramos presentes para quem queremos agradar ou 

demonstrar carinho (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006). Por meio do consumo, 

realizamos nossas vontades e demonstramos nossas escolhas, num processo cultural 

pelo qual construímos nossa identidade: “nós nos tornamos o que nós consumimos” 

(MIRANDA, 2008, p. 18).  

Na primeira parte deste capítulo acreditamos ter deixado claro que “a cultura 

do consumo designa um acordo social em que a relação entre a cultura vivida e os 

recursos sociais, entre modos de vida significativos e os recursos materiais e 

simbólicos dos quais dependem, é mediada pelos mercados” (SLATER, 2002, p. 17). 
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O consumo compreendido como uma construção cultural de sentidos e usos 

materiais e simbólicos de produtos e como processo de inclusão do indivíduo em um 

determinado grupo ou sistema, como parte de sua formação social e educacional é 

forma de expressão de direitos e desejos (SLATER, 2002): “todo consumo é cultural” 

é a forma de o indivíduo entender-se como “membro de uma cultura ou de um modo 

de vida, em contraposição a simplesmente manter-se vivo” (SLATER, 2002, p. 131). 

Quando falamos do consumo como um ato cultural, estamos pensando cultura 

como a acumulação de valores morais, éticos, sociais de um indivíduo de acordo com 

o meio em que este está inserido. O que o leva a consumir e valorizar determinados 

bens, serviços, instituições e marcas, em detrimento a outros é sua cultura, as 

percepções de mundo que ele assume para si. Segundo McCracken: 

 

A localização original do significado que reside nos bens é o 
mundo culturalmente constituído. Este é o mundo da experiência 
cotidiana através do qual o mundo dos fenômenos se apresenta aos 
sentidos do indivíduo, totalmente moldado e constituído pelas crenças 
e pressupostos de sua cultura. (...) A cultura detém as lentes através 
das quais todos os fenômenos são vistos. Ela determina como esses 
fenômenos serão vistos e assimilados (McCracken, 2003, p. 101). 

 

A definição de consumo que podemos estabelecer aqui é dada por Barbosa e 

Campbell (2006) quando avaliam o consumo como atividade da qual toda sociedade 

faz uso para se reproduzir física e socialmente. Segundo Barbosa e Campbell a 

palavra consumo, atualmente, não é só utilizada para tratar da aquisição de bens 

materiais físicos, ela pode também tratar do que chamamos consumo simbólico, ou 

seja, uma peça de teatro, escutar uma música ou assistir a um programa televisivo, 

tudo isso é consumo, você está consumindo arte, entretenimento, informação, cultura.  

Não importa qual seja o bem, material ou não, a ser consumido o consumo tem 

suas bases em uma decisão emocional e sentimental do consumidor, não que ele seja 

irracional ou irrefletido, mas “são nossos estados emocionais (...) nossa habilidade de 

querer, desejar e ansiar por alguma coisa (...) que na verdade sustentam a economia 

das sociedades modernas desenvolvidas” (BARBOSA e CAMPBELL, 2006, p. 48). 

Na definição de Canclini o consumo é mais do que atender aos desejos 

individuais: 

 

o consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se 
realizam a apropriação e os usos dos produtos (...) algo mais do que 
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simples exercícios de gostos, caprichos ou compras irrefletidas, 
segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes individuais, tal como 
costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado (CANCLINI, 
2008, p. 60). 

 
Canclini (2008) argumenta que por meio da seleção de bens a serem 

consumidos definimos o que consideramos publicamente valioso, aquilo que 

queremos mostrar para a sociedade, que deve nos aproximar dos outros ou distinguir 

desses. 

Consumir é um ato livre, no limite de suas possibilidades econômicas, que leva 

em conta todo um arcabouço cultural e social no qual se está incluído. O consumidor 

lança mão do seu poder de seleção dentro do que acredita ser bom para ele e para 

os demais membros da sociedade da qual faz parte.  

Ou como prefere Slater (2002, p. 17) “cultura do consumo define um sistema 

em que o consumo é dominado pelo consumo de mercadorias, e onde a reprodução 

cultural é geralmente compreendida como algo a ser realizado por meio do exercício 

do livre-arbítrio pessoal na esfera privada da vida cotidiana”. 

 Douglas e Isherwood (2006) reforçam a afirmação de Slater (2002) quando 

definem “o consumo como uma área de comportamento cercada por regras que 

demonstram explicitamente que nem o comércio e nem a força se aplicam a essa 

relação, que é livre” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 104). Liberdade essa, nunca 

é demais retomar, que além dos valores individuais, resultando significados distintos 

para diferentes pessoas sobre um mesmo produto, também tem como parâmetro a 

“reprodução cultural de relações sociais” (SLATER, 2002, p. 146). 

A ideia do consumo como forma de distinção social é reforçada por Volpi (2007, 

p. 92) quando argumenta que: “a mercadoria deixou de ser simplesmente um bem de 

consumo, mas um símbolo que remete a um determinado estilo de vida e que inclui 

ou distingue socialmente os indivíduos”.  

Esse status social trazido pelo consumo também pode ser observado no 

mercado de moda, e por meio dessa distinção social que ambos representam 

percebemos a possibilidade de intersecção entre consumo e moda. Partindo do que 

afirma Volpi de que “a exibição de um bem ou serviço sobrepõe sua utilidade” (2007, 

p. 92) percebemos o que leva as pessoas a utilizarem determinadas marcas de 

roupas, por exemplo.  

O consumo, principalmente de moda (seja vestuário, acessórios, carros, 

celulares), entendido aqui a partir da efemeridade descrita por Lipovetsky como o 
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produto mais inovador, tecnológico e objeto de desejo de um grupo, pode ser 

explicado quando Volpi afirma que “as pessoas são reconhecidas pelo que aparentam 

ser, e não por quem realmente são” (2008, p. 92). Na sociedade contemporânea mais 

importante do que ser é ter, aquilo que você possui ou quem você aparenta ser é que 

o distingue na multidão. 

A análise que fazemos é da relação das pessoas com seus objetos e da 

importância simbólica desses objetos na formação identitária. Podemos perceber que 

os objetos consumidos são apenas os mediadores da relação entre o indivíduo e o 

mundo, carregados de significados culturais, que diferem dependendo do meio de 

inserção, os objetos mediam relações sociais. 

Miranda (2008) avalia o vestuário, roupas e acessórios, como excelente 

material de análise do consumo que vai além da compra de um objeto material, ao 

mesmo tempo se presta a relação privada do ser com suas peças e também ao público 

a partir do momento em que as peças interagem com os demais membros do meio 

social:  

 

como uma das maiores formas visíveis de consumo, o vestuário 
desempenha papel significativo na construção social da identidade. É 
uma linguagem silenciosa em que os indivíduos se comunicam 
mediante o uso desses símbolos visuais e não verbais (MIRANDA, 
2008, p. 16) 

 

 De acordo com Miranda (2008) podemos relacionar o consumo de moda à 

construção da identidade pessoal. As marcas possuem uma identidade que por sua 

vez é assimilada por aquele que a consome, o indivíduo deseja ver a si mesmo como 

vencedor, possuidor de qualidades que ele próprio atribui a marca que está 

consumindo. Para ela a moda sobrevive da busca constante dos indivíduos de 

referências e citações que tragam a eles significados para a própria existência física 

e a participação em determinados grupos sociais. 

 Se o consumo, como descrito por Baccega, “é um dos indicadores mais efetivos 

das práticas socioculturais e do imaginário de uma sociedade (...), revela a identidade 

do sujeito, seu lugar na hierarquia social” (BACCEGA, 2014, p. 55), ser consumidor é 

um papel social em busca de si mesmo, de seus valores e necessidades. Da mesma 

forma como o consumo a moda também representa para o indivíduo essa 

demonstração dos valores que balizam sua vida. 
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Não adianta, porém, encontrar-se no consumo individual sem que haja a 

aprovação dos demais: “as pessoas compram em busca de um momento de prazer, 

de autorrealização, de autossatisfação, mas isso tudo é totalmente dependente da 

aprovação do outro, sem ela e sem a sua admiração nada disso é possível” 

(MIRANDA, 2008, p. 25). 

Assim como o consumo a moda é um importante meio de comunicação, de 

acordo com Miranda, por meio do qual dizemos ao mundo quem somos e o que 

queremos: “o vestuário é um dos mais eloquentes e poderosos produtos que as 

pessoas usam para se comunicar, é uma mídia expressiva” (MIRANDA, 2008, p. 54). 

Compreendemos então o consumo e a moda até aqui como conceitos que se 

entrelaçam não só entre si, mas com outros como relações sociais, cultura e 

identidade. Mais que isso, consumo e moda se completam, não existiria moda sem 

consumo, uma vez que a moda, para tornar-se moda, precisa ser consumida, e nem 

consumo sem moda, uma vez que é a moda, não só o vestuário, que desperta nas 

pessoas o desejo por novidade e o consequente consumo de novos produtos e 

serviços. 

Entendemos a moda como sistema que vai além do vestir ou usar determinados 

produtos, mas como forma de manifestação social e de expressão de vontades e 

valores culturais. O consumo por sua vez também é a demonstração de desejos e a 

construção do ser para si e para os demais membros da sociedade em que está 

inserido.  

Nesse sentido tanto a moda quanto o consumo expressam uma relação de 

pertencimento e de identidade individual e coletiva por meio das quais o ser desvela-

se para si mesmo e para os demais, encontram-se dentro daquilo que para ele dá 

significado a sua existência humana.    

 Ressaltamos que desse consumo de moda o que nos interessa é a forma como 

as vivências e experiências sociais influem na construção identitária da mulher plus 

size e se ela consegue expressar sua livre escolha no ato de consumir moda, em 

especial. 

O consumo de moda dessas mulheres nem sempre é tão livre, como garantem 

Slater (2002) e Douglas e Isherwood (2006) deveria ser o ato de consumir, ele 

depende da oferta de roupas nos tamanhos necessários para que as mulheres acima 

do peso ideal possam vestir-se de forma a encontrar as qualidades que desejam em 

uma peça de vestuário, seja conforto, elegância ou beleza.  
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Nessa relação moda e consumo a telenovela entra como o pano de fundo, a 

vitrine que mostra peças que nem sempre estão disponíveis ou acessíveis a quem 

veste numeração acima do usual. 

 

2.3 A TELENOVELA, O CONSUMO E A MODA: O QUE EU VEJO NA TV NEM 

SEMPRE ME SERVE 

 

Desde as primeiras telenovelas exibidas diariamente os brasileiros se 

acostumaram a acompanhar as histórias de mocinhos e bandidos. A partir do final da 

década 60, com a exibição da telenovela Beto Rockfeller (Braulio Pedroso, TV Tupi), 

a novela ganha uma linguagem mais coloquial e passa a atrair a atenção dos 

telespectadores com suas representações do cotidiano (WAJNMAN, 2004). A 

telenovela é um produto midiático construído a partir de um repertório comum ao 

telespectador e que participa da formação identitária deste espectador (LOPES; 

BORELLI; RESENDE, 2002, p. 23). 

Atualmente o consumo de telenovela faz parte do cotidiano de milhares de 

brasileiros não só no horário em que é transmitida, mas permeia as conversas e 

discussões diárias: “discutindo os pequenos e grandes dramas humanos, escândalos, 

dilemas éticos e muitas outras situações que estão nos jornais ou na boca do povo” 

(TEMER; TONDATO, 2009, p. 46). 

Como definido por Motter:  

 

“É claro o propósito de agendar temas do cotidiano para debate. As 
questões propostas dizem respeito a assuntos até há pouco 
considerados tabus, razão porque ou eram ignorados ou eram 
tratados de forma preconceituosa, reforçando um moralismo 
sustentado pela opinião e pelo estereótipo e por isso mesmo 
ratificadores da intolerância e da discriminação. Ou, quando 
lembrados, serviam mais para compor uma diversidade social de tipos 
do que para  problematizar a sua real situação (MOTTER, 1998, p. 90). 

 

 A telenovela, que aos olhos do grande público pode parecer apenas 

entretenimento desinteressado, no Brasil vai muito além disso, ditando moda, 

costumes, tendências, debatendo os temas diários da vida cotidiana. A partir da 

definição de Motter tomaremos como base a relação desse produto midiático com o 

cotidiano das telespectadoras e a inserção do consumo tanto do produto telenovela e 

da mídia quanto do consumo material dos bens mostrados nas telenovelas. 
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 Entendemos como cotidiano a organização que os indivíduos fazem de suas 

tarefas diárias de forma a distribuir seu tempo de vida. A cotidianidade então: “é a 

divisão do tempo e é ritmo em que se escoa a história individual de cada um. Ela tem 

sua própria experiência, a própria sabedoria, o próprio horizonte, as próprias 

previsões” (MOTTER, 2003, p. 26). 

 Descrever essa cotidianidade na telenovela de modo a aproximá-la cada vez 

mais da realidade dos telespectadores distanciou bastante a novela brasileira do 

modelo clássico advindo das novelas cubanas. Para MOTTER (2003, p.41) foi em 

Beto Rockfeller que a telenovela brasileira afastou-se definitivamente do “modelo 

melodramático e maniqueísta” e conquistou ares mais verossímeis.  

 A partir de então a telenovela toma outros rumos, ela nos apresenta 

familiaridade, a vivência de conflitos que muitas vezes são os nossos na realidade, 

mostra o modo de agir ou de não agir em determinadas situações: “as personagens 

vivem uma existência em tudo semelhante à das pessoas mergulhadas na concretude 

de suas rotinas diárias. Umas e outras se habitam, trocam experiências e 

realimentam-se” (MOTTER, 2003, p. 31). 

 

Tecendo, com arte, histórias que seduzem pelos recursos ficcionais, 
alicerçadas, edificadas e sustentadas pelo real vivido nos embates 
diários do nosso mundo individual e social. É assim que a proposta de 
puro entretenimento que marca a telenovela – reprodutora e 
ratificadora das condições sociais, separando bons e maus, 
premiando e castigando para preservar a moral conservadora 
resistente à dinâmica das mudanças – se converte em lugar 
privilegiado para discussão e reavaliação do atual modelo de 
sociedade (MOTTER, 2003, p.42-43). 

 

 É essa aproximação com a vida real que nos interessa neste estudo, como de 

fato a telenovela vai representar as personagens acima do peso e de que maneira 

essas mulheres reais se enxergam nas telenovelas e no consumo de moda. A ficção 

participa dessa forma do cotidiano e seu sucesso se deve talvez ao fato de trazer a 

essa vida não real, mas tão próxima da realidade e de nós, anseios e medos que não 

são nossos, mas que poderiam ser.  

 Almeida (2003) explica a proximidade da novela com o público:  

 

A telenovela, como um dos programas mais importantes no Brasil 
– tanto pelo seu domínio no horário nobre das emissoras, sua grande 
capacidade comercial de gerar lucro às emissoras e de promover uma 
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série de produtos, como pela presença constante na vida cotidiana dos 
brasileiros de todas as camadas sociais, fazendo parte das conversas 
e de um conjunto de referências nacionais (ALMEIDA, 2003, P. 24). 

 

Essa aproximação com o cotidiano, a vida real, o mundo do telespectador dá à 

novela o poder de pautar as conversas diárias pessoais ou virtuais dos indivíduos e 

traz ao convívio do público os personagens como se fossem amigos ou conhecidos 

reais.  

As gírias e bordões usados nas novelas passam a integrar o vocabulário real 

do público, que se apropria não só das falas e da aparência de personagens, mas 

passa a querer usar os produtos, roupas, acessórios mostrados pelos personagens 

com os quais se identificam e admiram. Esse poder mimético da novela, que instiga 

no telespectador a vontade de imitar o personagem, aproxima a novela do consumo 

material de bens e serviços.  

 Por esse aspecto a novela tornou-se um espaço a ser explorado por marcas 

para inserção de seus logotipos e produtos em diversos capítulos. A relação não só 

da telenovela, mas do meio televisivo, com o consumo é trazida por Almeida (2003) 

que avalia a televisão como importante artifício de criar nos indivíduos uma 

predisposição para o consumo: “a TV facilita a criação de novos comportamentos, ou 

seja, novos hábitos de consumo e de atitudes do cotidiano que impulsionam a compra 

e o uso de novos produtos” (ALMEIDA, 2003, p. 28). 

 Segundo Almeida a telenovela é parte importante na construção da sociedade 

de consumo brasileira: “mais do que promover o consumo de bens e serviços, a 

novela, pelo uso de certos valores e pela exposição de diversos estilos de vida através 

de suas narrativas e personagens promove a formação de uma cultura de consumo” 

(ALMEIDA, 2003, p. 32). 

Essa cultura de consumo vai além dos anúncios mostrados nos intervalos 

comerciais, por trazer uma grande diversidade de tipos, classes sociais, sexo e faixas 

etárias entre seus personagens as novelas apresentam aos telespectadores diversos 

estilos de vida, muitas vezes diferentes daquele que faz parte de seu universo 

particular, acompanhados dos bens e serviços que os compõem. Essa familiarização 

do espectador com os produtos mostrados nas telenovelas fornece ao indivíduo 

inclusive uma nova leitura do consumo e compreensão dos sentidos e apelos de 

anúncios publicitários (ALMEIDA, 2003).  
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O consumo é gerado na própria novela; as narrativas constituem 
igualmente elementos centrais na transformação dos espectadores 
em consumidores, e não apenas porque elas atraem as potenciais 
consumidoras para o intervalo comercial ou porque lançam moda. O 
consumo é gerado na própria novela num duplo sentido. Por um lado, 
as novelas fazem parte do cotidiano de uma boa parcela da população 
brasileira, e são assistidas em contínuo – não se assiste a uma só 
novela, mas a várias. Consumir a telenovela faz parte do cotidiano da 
população brasileira – assim como da América Latina – dado que sua 
estrutura narrativa melodramática faz parte de uma matriz cultural já 
difundida nessas sociedades (...) a novela da televisão também exige 
que os espectadores aprendam a ler e entender suas convenções. Ao 
lado do prazer que os espectadores retiram de assistir a essas 
narrativas, a novela também promove o consumo (ALMEIDA, 2003, p. 
41). 

 

Os figurinos não ficam de fora desse consumo, eles são parte importante da 

criação e caracterização das personagens nas telenovelas e despertam o desejo das 

telespectadoras que querem parecer ou pelo menos aproximar-se das personagens 

que admiram. A novela apresenta diferentes tipos e, portanto, estilos de roupas numa 

tentativa de atender e apreender a atenção e os gostos de uma gama cada vez maior 

de consumidores (CARNEIRO, 2003). 

Entre as mulheres esse consumo de roupas e acessórios das personagens é 

maior do que entre o público masculino, talvez pela maior identificação feminina com 

as telenovelas ou pela maior diversidade de produtos direcionada para esse público 

(ALMEIDA, 2007). Esmaltes, óculos e roupas usados pelas atrizes estão entre os 

produtos mais procurados nos shoppings e centros de comércio popular do país.  

Ditar moda não é novidade nas telenovelas brasileiras. Em 1978 Dancing Days 

já exibia as meias de lurex e as sandálias de saltos altos e finos que viraram febre 

entre as telespectadoras: 

 

A história de Gilberto Braga é referência máxima quando o assunto é 
moda lançada nas novelas. Ícone do final dos anos 1970, as meias 
soquete de lurex, coloridas e listradas, com sandálias de salto alto, 
marcaram o novo look de Julia Matos (Sônia Braga) em sua virada na 
trama, e também a moda dos jovens da história (ARRUDA e BALTAR, 
2007, p.340).  

 

Depois de Dancing Days outra novela que teve suas peças de roupa copiadas 

pelas telespectadoras foi Roque Santeiro (Dias Gomes), exibida em 1985: “a novela 

(...) espalhou o estilo kitsch da Viúva Porcina: turbantes, cores berrantes e muito brilho 

nas roupas e bijuterias. O visual espalhafatoso causou um terremoto na vida de 
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Regina Duarte, sua interprete, que diz ter aprendido a não ficar presa a convenções” 

(ARRUDA; BALTAR, 2007, p. 348). 

Outra personagem que teve seu figurino desejado pelas telespectadoras foi a 

Babalu (Letícia Spiller) da novela Quatro por Quatro (Carlos Lombardi), exibida em 

1994. Para compor as roupas da personagem, miniblusas coloridas, saias curtas e 

babados, as figurinistas buscaram as peças em lojas do comércio popular carioca 

(ARRUDA; BALTAR, 2007). 

Com a exibição de telenovelas que viajavam pelo mundo novas culturas foram 

apresentadas ao público brasileiro e também diferentes estilos de moda. Em O Clone 

(Gloria Perez), exibida em 2001, as túnicas masculinas e femininas, os acessórios e 

ornamentos vistosos da personagem Jade (Giovanna Antonelli) passaram a ser 

procurado nas lojas de todo o país. Numa época em que a moda era ser discreta os 

brincos e colares grandes usados pela personagem fizeram sucesso entre as 

telespectadoras, transformando a moda de então (ARRUDA; BALTAR, 2007). 

Com a procura cada vez maior pelas peças usadas nas novelas a Rede Globo 

criou a Central de Atendimento ao Telespectador (CAT), departamento com foco em 

atender aos telespectadores que desejam informações sobre produtos utilizados por 

seus artistas em programas veiculados pela emissora, recebe diariamente diversos 

telefonemas questionando a marca do batom utilizado por determinada personagem 

ou a cor e modelo exatos da blusa de outra mocinha da novela. 

 De acordo com dados do CAT os 10 produtos mais requisitados por 

telespectadores em 2014 foram utilizados por personagens de telenovelas. A lista é 

liderada pelo esmalte azul royal utilizado pela personagem Clara (Giovanna Antonelli) 

da novela Em Família, seguido pelo esmalte laranja utilizado pela personagem Luiza 

(Bruna Marquezine) também de Em Família e pela tinta Louro Escuro dos cabelos de 

Clara. 

 Entre os figurinos mais copiados pelas telespectadoras da TV Globo em 2014 

apenas 2 dos 10 mais requisitados ao CAT não são de telenovela, um utilizado pela 

apresentadora Ana Maria Braga no programa Mais Você e o outro por Fatima 

Bernardes no programa Encontro. Os outros oito figurinos vestiram as personagens 

das novelas do ano. A liderança é novamente da personagem Clara, de Em Família, 

com um body verde com estampa de cobra, seguido pela jardineira colorida usada por 

Luiza e pela blusa branca sem mangas novamente da personagem Clara. 
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 Giovanna Antonelli aliás, é uma das atrizes mais admiradas e copiadas pelas 

telespectadoras, seus figurinos e acessórios estão sempre entre os mais procurados 

no CAT, basta a atriz estar no elenco de alguma novela para que as peças que utiliza 

virem moda.  

A delegada Helô, interpretada por Giovanna em Salve Jorge de outubro de 

2012 a maio de 2013, foi considerada ícone de estilo, as roupas e acessórios da 

personagem estiveram entre os mais vendidos no período em que a novela foi ao ar. 

O site da revista Caras, em matéria veiculada em 17 de maio de 2013, traz as 

principais peças da personagem que foram desejo de consumo das telespectadoras 

e atribui à admiração do público pela força e beleza da personagem essa vontade da 

telespectadora em imitá-la.  

 
É na esteira desta associação entre mulher e consumo que a 

telenovela surge (e se mantém) como um programa especialmente 
adaptado a vender uma grande variedade de produtos e estilos, dado 
que o gênero narrativo já era visto como feminino. É necessário e 
fundamental na estruturação da telenovela criar um público garantido, 
e a serialização teria esse papel. Além de favorecer a manutenção do 
espectador ao longo das semanas e meses de cada narrativa, sua 
feminilização foi parte de uma fórmula de sucesso, que facilitou a 
atração dos anunciantes (ALMEIDA, 2003, p. 30). 

 
 

 As telespectadoras estão atentas aos acessórios e roupas das personagens, 

admiram, gostam do que veem e muitas vezes buscam por esses produtos em lojas 

diversas, mas encontrar as peças de vestuários desfiladas por Giovanna Antonelli na 

novela, por exemplo, parece ser bem difícil se você não tem o mesmo tipo físico da 

atriz.  

 Por muito tempo a moda foi definida pela ditadura da magreza, mas aos poucos 

ela tem se dobrado a diversidade de corpos e tamanhos das mulheres reais. Mesmo 

assim adquirir algumas peças de roupas específicas ainda é difícil para as mulheres 

acima do peso ideal.   

No blog da jornalista Danielle Ferraz ela relata a busca com uma amiga por 

peças acima do tamanho 44 em um shopping de São Paulo que tem 483 lojas e 

apenas uma dessas lojas atende ao público chamado de plus size, o que para ela foi 

uma surpresa uma vez que, de acordo com a revista Lancet, 58% das mulheres 

brasileiras estavam acima do peso em 2014. 
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 De acordo com especialistas em moda é considerada plus size, ou tamanho 

grande, a roupa que vai da numeração 44 a 56. Numerações como essas são vistas 

como fora da normalidade, uma vez que o padrão esperado de corpo feminino é 

aquele que veste do 36 ao 42, e, portanto, não são trabalhadas por todas as lojas de 

vestuário do país, mesmo esse sendo um mercado bastante promissor que, de acordo 

com a Associação Brasileira do Vestuário (Abravest), já movimenta cerca de R$ 4,5 

bilhões ao ano. 

 O mercado de roupas tamanho grande parece estar crescendo mundialmente. 

Em 2013 pela primeira vez uma marca de tamanhos grandes, a americana Cabiria, 

desfilou na semana internacional de moda de Nova York. Foi a primeira vez que 

modelos vestindo peças acima dos tamanhos 36 e 38 foram vistas em uma das 

passarelas mais importantes do mundo da moda.  

 No Brasil avançamos no mercado tamanho grande a passos vagarosos. Ainda 

são poucas as lojas que tem em suas grades de numeração roupas em tamanho igual 

ou superior ao 44, como consequência as consumidoras precisam frequentar lojas 

especializadas em tamanhos grandes, as peças são sempre mais caras, a 

modelagem normalmente tem cortes retos que não valorizam o corpo da mulher que 

está acima do peso, estampas e cores na maioria das vezes lembram roupas 

antiquadas e não acompanham tendências de moda.  

 De acordo com Zanete, Lourenço e Brito (2013) a criação de lojas 

especializadas em tamanhos grandes aumenta o estigma do corpo fora dos padrões 

de beleza e magreza socialmente aceitos. As lojas de varejo são espaços de 

socialização, lazer e consumo e uma vez privadas dessa convivência as mulheres 

acima do peso são segregadas ao varejo especializado. 

 As questões de estigma, preconceito e segregação por meio do consumo de 

moda e o papel da telenovela no debate dessas questões integram as entrevistas e a 

análise feitas nesse trabalho e serão trazidas no capítulo 3 dessa dissertação. 
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3 REPRESENTAÇÕES FICCIONAIS DAS MULHERES REAIS 

 

No primeiro capítulo desse trabalho discorremos sobre a importância dada ao 

corpo, a sua aparência e forma físicas, decorrente em grande parte de padrões de 

beleza construídos socialmente. Diante disso, entendemos o corpo como um aparato 

comunicacional por meio do qual nos apresentamos aos outros e com eles 

interagimos, tanto na dimensão maior, da sociedade como um todo, como, 

principalmente, com os grupos sociais dos quais fazemos parte. Um corpo que faz 

parte de nossa formação identitária, por vezes julgado, sendo aceito ou não cultural e 

socialmente. Um julgamento que leva em conta critérios de beleza padronizados 

conforme a época, hoje melhor configurado como a busca pela magreza corporal. 

A seguir, no segundo capítulo, discorremos sobre o consumo entendido como 

uma necessidade de inclusão social e expressão da vontade e desejos dos indivíduos 

e do coletivo, focando esse consumo na moda de vestuário. A moda, por sua vez, foi 

descrita como uma importante forma de expressão de gostos, estilo de vida e 

liberdade, sendo mais do que o simples uso de determinadas peças ou marcas. Ainda 

neste capítulo abordamos a relação entre moda e vestuário plus size, tamanho 

grande, definido como peças com tamanhos iguais ou superiores ao 44. 

Estas discussões são permeadas pela telenovela por entendermos, 

primeiramente, que a mídia tem papel primordial na vida contemporânea, presente 

discursivamente nos cotidianos. Em segundo lugar, como produto midiático, a 

telenovela faz a intermediação entre ficção e realidade, muitas vezes ressignificando 

na ficção elementos da realidade ou vice-versa.  

Retornando ao nosso interesse específico de estudo, queremos entender se e 

como a telenovela e a moda estão presentes na vida das espectadoras que estão 

acima do peso, ou seja, utilizam-se de moda e vestuário plus size e a relação disso 

na construção de suas identidades.   

Assim, nesse terceiro capítulo apresentamos a análise da relação entre corpo, 

moda e telenovela no cotidiano da mulher acima do peso considerado ideal/padrão, 

que aqui chamamos de mulher plus size, considerando suas próprias falas e seus 

olhares sobre as questões de moda e consumo, corpo e padrão de beleza, mídia e 

identidade. 

 

 



67 
 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Estabelecemos como problema de pesquisa dois questionamentos. O primeiro 

deles pretende responder como a mulher plus size se relaciona com a moda e as 

ressignificações que faz dessa relação. 

O segundo questionamento é sobre como a mulher plus size se vê 

representada nas telenovelas e a relação que faz disso com o próprio corpo, e, 

avançando nas reflexões teóricas, a construção de suas identidades a partir da 

mediação entre real e ficcional.  

Resumidamente, nosso problema de pesquisa é: Como a mulher plus size se 

relaciona com a moda e se vê representada nas telenovelas? 

A partir dessa questão definimos como objetivo da pesquisa analisar a opinião 

das mulheres plus size sobre as representações nas telenovelas na perspectiva dos 

padrões de beleza estabelecidos cultural e socialmente e a relação com os hábitos de 

consumo de moda dessas mulheres.  

Isso operacionalizado resulta em quatro objetivos secundários: 1) conhecer os 

hábitos de consumo de moda dessas mulheres; 2) compreender a importância que 

atribuem à moda; 3) verificar como se relacionam com seus corpos a partir da moda; 

e 4) verificar a opinião das mulheres em relação às representações midiáticas do 

corpo feminino, em especial as veiculadas nas telenovelas.  

Para responder ao problema de pesquisa proposto utilizamos a abordagem 

qualitativa por entender que esta nos permite verificar “como os acontecimentos se 

relacionam às pessoas que os experienciam” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 18). 

A abordagem qualitativa mostrou-se um importante aparato metodológico para 

este estudo na medida em que permitiu uma maior flexibilidade na coleta e 

organização dos dados, possibilitando explorar melhor as interações sociais e 

opiniões expressas pelos entrevistados (BAUER; GASKELL, 2002, p. 65). A entrevista 

qualitativa possibilitou compreender os hábitos de vida, comunicação e consumo das 

respondentes por meio de suas próprias narrativas e expressões do cotidiano.  

Sem a preocupação de quantificação nosso interesse foi “a maneira como as 

pessoas espontaneamente se expressam e falam sobre o que é importante para elas 

e como elas pensam sobre suas ações e as dos outros” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 

21). Por meio das narrativas das respondentes intentamos identificar como se 

relacionam com o outro e se identificam nessa relação às questões de estigma e 

preconceito. 
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Com o intuito de melhor explorar o assunto aqui discutido e auxiliar na 

construção de um projeto consistente realizamos dois grupos focais com mulheres 

que estavam acima do peso considerado como ideal pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS).  Nesta exploração trabalhamos com o que se mostrou adequado como 

nosso perfil de interesse, mulheres entre 20 e 45 anos, que exercem atividade 

remunerada, que escolhem e compram suas próprias roupas, residentes em São 

Paulo.                                                              

 As conversas em grupo auxiliaram, também, na elaboração e consolidação de 

um roteiro guia para a realização das entrevistas em profundidade no trabalho de 

campo. Buscamos nestes dois primeiros grupos indicadores e aspectos não pensados 

por nós que fossem relevantes para o universo em questão. O roteiro guia é apontado 

por Bauer e Gaskell (2002, p. 66) não como um questionário a ser respondido pelos 

pesquisados, mas como: “um conjunto de títulos de parágrafos (...) um lembrete para 

o entrevistador”.  

Com um roteiro guia bem definido como um facilitador para nossas conversas 

e já com a ideia de deixar que nossas entrevistadas falassem com liberdade partiu 

para as entrevistas em profundidade sem esperar que as entrevistadas traduzissem 

“seus pensamentos em categorias específicas de respostas”. Deixamos que 

respondessem as perguntas “longamente, com suas próprias palavras e com tempo 

para refletir” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 73). 

Já com o material das entrevistas transcritas em mãos partimos para a 

organização e análise das falas das entrevistadas que expressaram suas opiniões e 

sentimentos em relação ao tema proposto. 

A telenovela foi introduzida nas entrevistas em profundidade com a exibição de 

cenas de Avenida Brasil e Amor à Vida que tratassem de forma mais específica de 

representações de mulheres plus size no contexto das tramas. 

A partir das cenas apresentadas verificamos a opinião e a leitura das 

entrevistadas em relação ao que viram na tela, questionando suas percepções a 

respeito das representações e seus próprios cotidianos.  

Para analisar as falas das entrevistadas utilizamos como guia metodológico os 

princípios e procedimentos da análise de conteúdo e do discurso, das expressões 

frente a questões ou temas determinados, incluindo as pausas e silêncios. Os estudos 

desenvolvidos nesta perspectiva permitem investigar os significados ou as visões de 

mundo – os sentidos presentes nos discursos e no silêncio – dos grupos que 
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compõem uma sociedade em determinado contexto sócio histórico, aspecto relevante 

para nossa pesquisa que busca identificar os significados das representações da 

mulher plus size nas telenovelas.  

Quanto ao uso da análise de conteúdo, segundo Bauer e Gaskell (2002, p. 

192), é uma importante forma de análise quando se deseja entender o comportamento 

de determinado grupo de pessoas: “o resultado de uma análise de conteúdo é a 

variável dependente, a coisa a ser explicada (...) a análise de conteúdo nos permite 

construir indicadores e cosmovisões, valores, atitudes, opiniões, preconceitos e 

estereótipos”. Portanto, sem o intuito de quantificar, ou mesmo comparar, este recurso 

metodológico foi utilizado com vistas à explicitar “indicadores” que nos auxiliassem na 

compreensão da relação comportamento X opinião X atitude a partir da perspectiva 

vida real X representação ficcional. 

Das entrevistas realizadas analisamos tanto as expressões verbais do discurso 

quanto as não verbais, buscando identificar os significados de feminilidade, 

valorações de padrões de beleza, opiniões sobre corpo e aparência, relações feitas 

com o consumo de moda. Os sentidos manifestos nestes dois tipos de expressões, 

constituintes dos discursos das entrevistadas, nos permitiram identificar suas relações 

consigo mesmas e com os demais membros da sociedade em que estão imersas.  

 

3.1.1 Categorias de Análise 

 

 Partindo das definições de Bauer e Gaskell (2002) a categorização das 

respostas dadas pelas entrevistadas, ou “textos disponíveis”, possibilita maior clareza 

e organização na análise das entrevistas coletas, além de acrescentar possibilidades 

de comparação entre os diferentes textos (declarações) existentes.  

Nesse sentido organizamos as respostas em quatro categorias de análise, cada 

uma delas com o objetivo de nos trazer respostas sobre um determinado aspecto 

declarado nos objetivos específicos, mas que na síntese devem responder a pergunta-

problema de pesquisa: 

 

1. Consumo midiático: buscamos entender quais as principais fontes de 

informação e entretenimento midiáticos a que recorrem as respondentes. Qual 

a frequência com que a telenovela aparece e a relação das respondentes com 

a telenovela. 
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2. Consumo material, moda e vestuário: procuramos entender a relação das 

respondentes com o consumo, seus hábitos e frequência de consumo, a 

relação com a moda e com o vestuário. 

 

3. Corpo e padrão de beleza: buscamos entender aqui o que as respondentes 

pensam sobre os padrões de beleza e a relação delas com o próprio corpo, 

para perceber se os padrões de beleza socialmente estabelecidos influenciam 

nessa relação e na convivência social com o outro. 

 

4. As telenovelas e personagens analisadas: nesta categoria de análise os 

questionamentos foram feitos após a exibição de cenas das novelas e 

personagens tomados como referência neste trabalho. Buscamos aqui analisar 

como as entrevistadas enxergam a inserção de personagens acima do peso 

nas telenovelas. 

 

3.2 AS MULHERES REAIS FALAM: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS 

ENTREVISTAS 

  

              Todos os autores e teorias trazidas nos capítulos anteriores nos deram base 

para a análise que fazemos aqui. A partir desse momento do estudo damos voz a 

nossas entrevistadas, deixamos que suas falas, a expressão de suas opiniões sobre 

as questões relativas ao corpo, aos padrões de beleza, a moda, a mídia e a telenovela 

nos apoiem nas interpretações feitas. 

Analisamos suas declarações, algumas apresentadas de forma integral neste 

estudo, sempre retomando as teorizações feitas nos capítulos anteriores. Com intuito 

de preservar a identidade das respondentes, aqui, quando necessário, nos referimos 

a elas como Entrevistada 1, 2, 3 e assim por diante. 

 

3.2.1 Perfil das Entrevistadas 

  

            A escolha do público feminino não foi aleatória, ela foi determinante para o 

desenvolvimento da pesquisa uma vez que o foco deste trabalho é a relação com o 

corpo humano e os padrões de beleza culturalmente impostos, tomando como 
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premissa que o universo feminino é por este aspecto mais afetado, ocorrendo uma 

maior exigência social em relação ao cumprimento destes padrões. Para entender 

essa relação com o corpo e o padrão de beleza nossos objetos empíricos foram a 

telenovela e a moda, aspectos bastante ligados ao feminino.  

Como já mencionado anteriormente a faixa etária das nossas entrevistadas vai 

de 25 a 45 anos, faixa etária na qual, estatisticamente falando, encontra-se a maior 

parte dos brasileiros acima do peso. Por meio de uma amostragem intencional, 

buscando a diversidade como é adequado quando o objetivo não é a quantificação, o 

perfil etário final das respondentes foi: duas com 28 anos; quatro estão na casa dos 

30 anos, as entrevistadas 2, 3 e 7 têm 35 anos e a entrevistada 8 tem 32 anos; as 

outras três entrevistadas com mais de 40 anos, as entrevistadas 1 e 6 têm 42 anos e 

a entrevistada 5 está com 45 anos. 

Além disso, por ser de nosso interesse o consumo material, era necessário que 

essas mulheres exercessem atividade remunerada e tivessem poder de escolha sobre 

o que consomem e os valores que gastam nesse consumo. 

 Assistir a telenovelas com frequência não foi um critério excludente, no entanto, 

era necessário que as entrevistadas tivessem pelo menos conhecimento das 

telenovelas exibidas nos anos recentes, com condições de dialogar sobre as mesmas, 

mesmo demonstrando não serem “fãs” ou seguidoras assíduas.  

Quanto ao local de moradia era necessária que fossem residentes na cidade 

de São Paulo, mas não obrigatoriamente aí ter nascido. Por ser a cidade de São Paulo 

uma grande metrópole brasileira que concentra grande diversidade de ideias, origens 

étnicas e raciais, e que recebe a maioria das marcas nacionais e internacionais de 

moda e vestuário, optamos por entrevistar moradoras da capital por entender que 

essa representatividade nos daria diferentes opiniões de mulheres com acesso fácil 

às opções de consumo. 

Na tabela 3 apresentamos uma síntese do perfil das entrevistadas, útil para 

uma percepção geral do conjunto, mas principalmente, no caso da análise feita, nos 

ajudou a fazer inferências cruzando opiniões e declarações com os dados 

demográficos aí apresentados.  
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TABELA 3 - Perfil das entrevistadas 

Entrevistada Idade 
Estado 

civil Filhos Profissão Escolaridade 

1 42 Casada 0 Secretaria Superior completo – História 

2 35 Casada 1 Assistente Adm Superior completo - Administração 

3 35 Casada 0 Técnica em edificações Cursando superior Engenharia 

4 28 Casada 0 Analista Financeiro Pós-graduada em Adm Financeira 

5 45 Separada 2 Assistente Mkt Superior incompleto – Marketing 

6 42 Casada 2 Auxiliar de secretaria Superior completo - gestão de pessoas 

7 35 Solteira 0 Técnica em edificações Superior completo – arquitetura 

8 32 Solteira 0 Professora  Superior completo - design de moda 

9 28 Casada 1 Professora  Superior completo – pedagogia 

 

 Das nove entrevistadas apenas duas não concluíram o ensino superior, uma 

iniciou o curso de graduação em marketing mas não deu continuidade por ter 

engravidado, e outra estava cursando a graduação em engenharia civil por ocasião 

da entrevista.  

 Tendo em conta o nível de escolaridade das entrevistadas, fica claro que as 

respostas dadas são fruto de relativa reflexão sobre o que foi perguntado, agregando 

não apenas o fazer cotidiano, a opinião mais imediata, mas trazendo falas constituídas 

de todo o universo em que vivem, incluindo aí, o fazer profissional.  

As mulheres entrevistadas diferentemente das representações das femininas 

plus size nas telenovelas têm bom nível de instrução e formação escolar e boas 

perspectivas de vida profissional. Ressaltamos isso, pois, é comum que as 

personagens acima do peso, ou em outras situações de não enquadramento a 

padrões sociais estabelecidos, sejam estereotipadas e assumam papéis profissionais 

tidos como menores ou relegados a pessoas com pouco estudo formal. 

 Apenas duas das entrevistadas não trabalham em suas áreas de formação, 

exercendo funções administrativas em instituição de ensino superior, mesmo as que 

não concluíram o ensino superior, atuam nas áreas em que iniciaram sua formação 

ou em curso. Como nosso objeto de estudo está relacionado também ao consumo 

material buscamos entrevistar apenas mulheres que exercem atividade remunerada 

e que por essa razão tivessem renda possível para escolhas de consumo individuais 

e autônomas. 
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3.2.2 Consumo midiático 

 

 Questionamos as entrevistadas quanto ao consumo midiático, hábitos de 

acesso a conteúdos informativos/jornalísticos e de entretenimento. Os meios mais 

utilizados por elas são a televisão e a internet. Como principal fonte de informação e 

diversão citam a televisão, em alguns casos mais TV a cabo do que canais de TV 

aberta, e em outros a internet.  

 Nesse aspecto, do consumo midiático, é importante mencionar a relação com 

outras características das entrevistadas, por exemplo, a orientação religiosa, como 

uma delas deixou muito claro, logo no início da entrevista, sua opinião sobre o que é 

veiculado na televisão. Um ponto de vista nem sempre positivo, não só como sabemos 

pelo senso comum, mas também objeto de estudos acadêmicos (CHIOCCOLA, 2014).  

 

Não gosto muito de TV. Vejo mais produções bíblicas, acho que o 
que passa hoje é a imagem de coisas muito negativas (...) quando 
você assiste a um programa que vai contra os ensinamentos da Bíblia 
você está deixando isso entrar na sua casa, na sua vida, te fazer mal. 
A TV tem um poder muito grande de influenciar a mente das pessoas, 
de persuadir mesmo, convencer, transformar o pensamento. 

 

 Tal declaração nos alerta para considerações a serem levadas em conta na 

análise das opiniões sobre os aspectos de interesse neste estudo, tendo em vista a 

convicção expressada sobre o quanto as crenças e valores de um indivíduo determina 

seu consumo midiático e, portanto, inferimos, seu cotidiano. A entrevistada diz não 

assistir à TV com frequência e que, quando assiste, volta sua atenção a programas 

relacionados aos seus interesses religiosos.  Por outro lado, outras declaram ter na 

TV a grande companheira, o que também nos informa sobre as percepções de vida, 

na linha que defendemos anteriormente sobre a constituição dos discursos.  

 

Minha diversão é a televisão. Eu vejo de tudo, na verdade ouço de 
tudo, a TV fica ligada lá me fazendo companhia e distraindo minha 
filha enquanto eu faço as coisas de casa. Gosto de jornal, filme, 
programa tipo Luciano Huck e novela. Ano que vem vou poder assistir 
mais minhas novelas porque não vou mais trabalhar a noite. 

  

A televisão, e principalmente as telenovelas fazem companhia a um grande 

número de brasileiras desde sua implantação no Brasil. Pesquisa do Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que em 2011 o percentual de 

residências brasileiras com pelo menos um aparelho de TV era de 96,9%, número 

maior que o de residências com geladeiras, que era de 95,8%14.  

Entendendo a telenovela como um dos principais produtos midiáticos 

produzidos pelas emissoras de televisão brasileiras, questionamos nossas 

entrevistadas quanto à frequência com que assistem as telenovelas e a relação do 

que nelas veem e suas vidas.  

Apenas uma entrevistada declarou não gostar das novelas brasileiras, mas 

mesmo assim assistir alguns capítulos para acompanhar o marido, entendendo isso 

como uma obrigação da mulher casada, uma colocação que muito nos mostra a 

respeito da atitude desta respondente. 

 

Meu marido não perde um capitulo, quando estou com ele acabo 
assistindo. Uma das obrigações da mulher casada é fazer companhia 
para o marido e agradá-lo no que ele gosta de fazer.   

 

Na fala desta mulher fica claro que apesar das transformações, a maioria 

remetendo a reivindicações, do feminino na modernidade, ainda que estejamos muito 

próximas da relação de obrigatoriedade da mulher em relação ao homem. O fato de 

hoje assumirem outras responsabilidades que não as domésticas ou religiosas, como 

no caso das mulheres desta pesquisa, elas acumulam ainda as funções de cuidar da 

casa e dar atenção a marido e filhos. Algumas convicções religiosas ou costumes 

culturais entendem como obrigação que a mulher atenda a todas as vontades 

masculinas, mesmo as de aparentemente mais corriqueiras, como assistir a um 

capítulo de telenovela, que em outra circunstância poderia ser um jogo de futebol, em 

detrimento do desejo de “ver novela”.  

As demais entrevistadas demonstraram gostar de telenovelas, algumas não 

assistem tanto quanto gostariam, mas nem assim ficam alheias ao desenvolvimento 

das tramas. Apesar de não assistir diariamente a nenhuma novela no momento, 

devido aos estudos no período noturno, uma de nossas entrevistadas diz ter 

conhecimento sobre os acontecimentos nas telenovelas só de ouvir as conversas dos 

colegas de trabalho e acompanhar as chamadas das novelas nos intervalos 

comerciais.  

                                                           
14 Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/numero-de-casas-com-tv-supera-o-das-que-tem-
geladeira.html 



75 
 

 

A gente sempre acaba acompanhando num intervalo de um 
programa. Você sempre acaba pegando as melhores partes (...) O 
pessoal também comenta o tempo todo da novela. Aqui era um 
falatório quando aquele Felix vendia hot dog na 25 de março, todo 
mundo sabia as falas dele, comentavam, imitavam. Mesmo quem não 
assiste fica sabendo o que está passando. 

 
 

A novela extrapola as fronteiras da televisão, pautando as conversas diárias 

dos brasileiros. Seja no trabalho, na escola, no ônibus ou num almoço com a família, 

são sempre assunto para muitas discussões, exatamente um dos motivos apontados 

para o sucesso do gênero: sua relação com os cotidianos, o que permite que sejam 

citadas até mesmo em uma conversa sobre a vida prática, ou relatos de problemas 

pessoais. 

 

Se eu não assisto à novela fico por fora dos assuntos, fora das 
conversas, é como se eu vivesse num mundo paralelo, uma semana 
de novela perdida é uma semana sem entender nada da conversa da 
hora do almoço. 

 
 

Os motivos que levam as entrevistadas a gostarem das telenovelas são os mais 

diversos, seja a proximidade entre o ficcional e o real, ou a identificação com um 

personagem específico, ou a simples busca por entretenimento e lazer. Todas 

parecem perceber alguma ligação entre as histórias escritas pelos autores e 

acontecimentos cotidianos da vida real, reconhecidamente em diversos estudos um 

dos motivos de sucesso do gênero no Brasil. 

 

Gosto muito dos enredos, das histórias que se aproximam da vida 
da gente. 

 
O que leva a telenovela a ter essa importância na vida das brasileiras, dos 

indivíduos comuns de modo geral é o fato de a novela adentrar a casa das pessoas 

todas as noites despertando sentimentos reais, porém de uma forma “mais leve”, 

diferentemente do telejornal, que vem antes ou depois, que enfatiza as preocupações 

do dia-a-dia.  

Tal comportamento teve origem na implantação da TV no Brasil, na época o 

aparelho de televisão era um produto ainda muito caro, ao qual nem todas as famílias 

tinham acesso. Assistir TV era um ritual que demarcava o dia dos brasileiros. Em 
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determinados horários, definidos de acordo com a programação da TV, as pessoas 

se reuniam nas casas dos vizinhos para assistir às primeiras telenovelas que foram 

ao ar no país. Surge daí a expressão televizinho. 

Para muitas pessoas esse é um momento de descontração, quando esquecem 

seus afazeres e tarefas diárias e podem assistir a um programa que desperta nelas 

as mais diversas emoções e sentimentos, porém sem exigir “alienação total”. Servindo 

até de pauta para conversas amenas. 

 

Assistir novela é o meu momento de relaxamento, é a minha hora 
de parar, sentar no sofá e ver TV. Eu me desligo do mundo, eu me 
divirto, dou risada, me emociono, choro (...) Quando termina a novela 
é hora de ligar para a minha mãe pra saber como foi o dia dela e a 
gente sempre comenta a novela, parece que isso nos aproxima, como 
se assistíssemos juntas. 

 
 

Ao falar da telenovela como algo que aproxima mãe e filha a entrevistada está 

se referindo ao repertório compartilhado por ela e sua mãe que se estende para a 

conversa telefônica, indo além da telenovela, extrapolando os limites da TV. A 

conversa que poderia tornar-se maçante e repetitiva, ficando apenas na rotina do dia 

a dia, ganha novos contornos quando inserem o capítulo ao qual acabaram de assistir 

na pauta dos assuntos familiares. Os comentários sobre a trama e as vidas dos 

personagens, suas opiniões sobre como a novela se desenvolve ilustram e até 

conduzem diálogos sobre seus próprios cotidianos. 

Os aspectos que despertam os interesses das entrevistadas nas novelas 

também são bastante diversos: algumas admiram as produções históricas e o cuidado 

técnico com que é feita a produção, muito em parte pelo respeito À verossimilhança 

aquela relacionada com os fatos ficcionalizados, ou mesmo com o desenrolar da 

trama. 

 

Eu gosto mesmo é da programação da Globo, acho que tem um 
trabalho incrível e bem cuidado, eles prestam atenção nos detalhes da 
roupa do personagem, e isso é o que mais me encanta, novela de 
época, por exemplo, eles tem um cuidado de fazer a roupa como era 
mesmo pra não ficar parecendo que os personagens estão numa festa 
a fantasia e sim na vida real. Dá vontade de vestir igual. 

 
 

Nas declarações das entrevistadas quando admitem ter vontade de vestir-se 

igual às personagens ou dizem usar gírias e expressões recorrentes nas telenovelas 
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estão presentes o processo de mimese, ou seja, a ressignificação de características 

dentro de possibilidades reais. Essa relação mimética vai desde o uso de uma roupa 

da personagem até a possibilidade de assumir comportamentos e expressões do 

Outro para Si. O que causa essa vontade consciente de refletir as ações do Outro 

dentro de suas próprias possibilidades financeiras, corporais, sociais ou culturais é o 

desejo de parecer com algo ou alguém que admira ou que os membros do seu grupo 

social admiram.  

 

As novelas, de uma maneira geral, influenciam novas gírias, 
pensamentos, moda, música, e mostram através de seus personagens 
olhares diferentes sobre o cotidiano.  

 
Por ter vários núcleos dramatúrgicos, uma variedade de tipos de personagens 

e histórias que se desenrolam em paralelo à trama principal, a telenovela brasileira 

desperta o interesse de diversos tipos de públicos. As telespectadoras são sempre 

conquistadas por alguma das tramas, ou personagens específicos até, e com isso são 

motivadas a acompanhar os capítulos. 

 

3.2.3 Consumo material, moda e vestuário 

 

O desejo de se parecer com a personagem além de demonstrar o reflexo de 

uma identificação, também estabelece uma relação com hábitos de consumo material 

das telespectadoras. Para entender um pouco mais sobre esse processo e buscar aí 

pistas para aprofundar as interpretações sobre a representação do plus size, 

perguntamos às entrevistadas sobre a aquisição de produtos usados pelas 

personagens das telenovelas. 

O esmalte azul da Clara (Giovanna Antonelli, Em Família, 2014) foi um dos 

produtos mais comentados pelas entrevistadas, além de ser um dos mais procurados 

pelas telespectadoras na Central de Atendimento da Rede Globo no ano em que a 

novela foi exibida. Embora os índices de audiência não tenham atingido as 

expectativas da emissora, Em Família foi a novela da Rede Globo que registrou os 

menores índices no Ibope dos últimos 5 anos, fechando com média de 33 pontos15, a 

telenovela liderou a lista de produtos e figurinos procurados pelas telespectadoras na 

                                                           
15 Fonte: http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/coluna/noticia/2014/07/audiencia-de-em-familia-
cresce-na-reta-final-mas-fica-atras-de-amor-vida-e-salve-jorge.html 
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Central de Atendimento e, acreditamos, também nas lojas de confecções e acessórios 

que costumam comercializar “moda de telenovela”.    

Da chegada da novela na televisão, do início do merchandising, logo após a 

novidade do vídeo tape (ABRÃO, 2010), até hoje, a telespectadora brasileira já 

aprendeu muito sobre as produções “por detrás dos bastidores”. O próprio sistema de 

mídia – revistas impressas, programas de entrevistas e similares – ensinou muito 

sobre este universo, fazendo com que fosse desenvolvida uma capacidade de leitura 

para além das emoções por parte dos públicos.  

A telespectadora não é mais ingênua, ela sabe que a personagem não está 

saindo de determinada loja de perfume à toa, ela sabe que a ida a um banco específico 

não é casual, que ali está sendo feita uma inserção de merchandising. Existe um olhar 

treinado, uma competência de leitura sobre o que é telenovela. O público brasileiro já 

sabe distinguir as cenas essenciais à trama daquelas que estão ali apenas para 

divulgar um produto, assim como percebe no uso cada vez maior desta estratégia 

mercadológica, fazendo inferências sobre a eventual influência disso nos hábitos de 

consumo.  

 

Se não influenciasse não tinha tanta empresa pagando uma fortuna 
para fazer merchandising em telenovela. A novela faz você comprar 
sem perceber que está comprando, como se aquele produto fosse 
essencial pra sua vida. A novela mexe com a cabeça das pessoas, 
elas começam a se vestir como uma personagem, usar as falas mais 
marcantes da personagem e até se comportar como as personagens. 

 
 

A telenovela trabalha com o comportamento de consumo das telespectadoras 

não só por meio do merchandising de marcas específicas, ou do que é anunciado nos 

intervalos comerciais, mas também demonstrando novos estilos de vida ou inserindo 

produtos não usuais no cotidiano da maioria de seu público. Cada vez mais a 

telenovela é utilizada como um espaço de ação comunicativa, aos moldes do que 

Lopes (2009) denomina “recurso comunicativo”, como por exemplo, em Fina Estampa 

(Aguinaldo Silva, 2011) praticamente foi ensinado como usar azeite, como passar 

creme no rosto, ou em Avenida Brasil, com Tufão (Murilo Benício) incentivando a 

leitura. 

Apesar de tentarem avaliar essa eventual influência como se não fizessem 

parte do grupo de espectadores, as entrevistadas declaram já ter comprado produtos, 

imitado comportamentos e utilizado gírias apresentados nas telenovelas. Essa 
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tentativa de analisar esse consumo como se estivessem fora do grupo-alvo demonstra 

que ainda há certo preconceito em declarar-se fã de telenovela, reflexo de uma época 

em que a novela era considerada exclusivamente um produto midiático secundário, 

assistido pelo público de classe social mais baixa, com menor escolaridade, que não 

tinha acesso a outra forma de entretenimento que não a TV aberta.   

Se assistir as telenovelas com frequência era de certa forma vergonhoso, 

comprar os produtos nelas mostrados então era declarar não só gostar do gênero 

televisivo como também identificar-se com ele a ponto de tentar aproximar-se de seus 

personagens.  

Duas entrevistadas declararam ter usado as meias de lurex e sapatos de salto 

da novela Dancing Days, que parece ter sido um marco na relação moda/novela, 

depois do corte “pigmaleão” lançado na novela de mesmo nome (1970, Vicente 

Sesso)16. 

A declaração de uma de nossas entrevistadas, designer e professora da área 

de moda, atesta a relação de mão dupla existente entre moda e telenovela, a partir do 

que uma influencia e complementa a outra. Relação que acontece desde o início das 

telenovelas no Brasil, destacando-se Dancing Days (1978, Gilberto Braga, meias de 

lurex), Roque Santeiro (1985, Dias Gomes, pulseiras da viúva Porcina), Quatro por 

Quatro (1994, Carlos Lombardi, acessórios Babalu), O Clone (2001, Glória Perez, 

pulseiras da Jade), além das já citadas e tantas outras.  

 

Dentro do elemento de moda, a telenovela é uma vitrine muito rica. Eu 
lembro bem quando saiu o Clone com as coisas da Arábia e dentro da 
moda não tinha nada que remetesse a cultura árabe só que você 
andava na 25 de março e todo mundo vendia as pulseirinhas da Jade, 
o lenço, os brincos. Os desfiles internacionais ditam moda, mas a 
novela brasileira dita moda pra dedel. 

Da influência da telenovela passamos à conceituação de “moda”. Na palavra 

das entrevistadas. As entrevistadas trazem diversas definições sobre o que é moda. 

Algumas evidenciam a busca por status social quando argumentam que moda é o que 

está sendo propagado por estilistas como tendência para determinada época ou 

estação. Outras definem moda como as peças de roupa e vestuário que estão sendo 

                                                           
16 Fonte: Entre tramas, rendas e fuxicos / Memória Globo. São Paulo: Globo, 2007. 
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usadas pela maioria das pessoas, buscando por meio da moda uma padronização de 

estilos e aparências. 

O processo de padronização trazido pela moda se assemelha bastante ao que 

estabelece padrões de beleza corporais, ele dita o que fica bem ou não, o que se deve 

usar e como se deve usar, qual a marca ou peça que está em alta em determinada 

estação, a cor e o tecido que são destaque em determinada época.  

Uma terceira definição apontada é a de que moda é o que está nas vitrines das 

lojas despertando o desejo de compra dos indivíduos. Cabe ressaltar que entendemos 

nesta pesquisa que o corpo humano é também uma vitrine que comunica seus estilos 

e gostos por meio que possibilita a leitura de quem determinado indivíduo é ou quer 

parecer ser. 

Independente da definição de moda trazida pelas entrevistadas, todas acabam 

por ver na aparência física, e, portanto na relação com o corpo, a demarcação do que 

vem a ser moda. Mesmo que em suas definições esbarrem na construção identitária 

ou social do indivíduo acabam por ficar nas representações físicas da moda e 

possibilidade de adequação ao que é imposto pelo meio social, estilistas, vitrines, 

lojas, ou que está sendo usado pela maioria dos membros do grupo de pertencimento. 

  Outra possibilidade de leitura, que vai de encontro a como entendemos por 

moda neste trabalho é a de que mais do que a peça desfilada na semana de Moda de 

Paris o que importa é o significado que o uso de determinada peça tem para a pessoa 

que a usa e para seu grupo social. Uma linha de raciocínio validada por uma das 

entrevistadas, que estuda  moda, que destacamos  pois entendemos ser esta uma 

opinião que de alguma forma reflete o pensamento da indústria da moda, uma 

contribuição a mais para os nossos resultados:  

  

É sinônimo de estilo, é aquilo que você gosta de usar, que te veste 
bem, que você olha no espelho e fala: “hoje eu tô legal”. Moda é muito 
mais do que a roupa que você veste, é o discurso, aquilo que essa 
roupa diz. Moda é na verdade o que eu quero mostrar ou esconder, o 
que eu quero que apareça ou aparente para os outros e como eu me 
sinto bem com isso. Mas moda é também o que os estilistas colocam 
nos desfiles, o que as pessoas usam nas ruas.  

 

Nessa fala fica claro que a moda é também parte constituinte do processo de 

inclusão ou exclusão do indivíduo em determinado grupo social, uma vez que a roupa 

é forma de comunicação, de relação entre as pessoas.  Mas também, ou por isso 
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mesmo, é um critério muito forte de classificação pela aparência “externa”, com 

prevalência sobre o ”interno”, quando a entrevistada diz “Moda é na verdade o que eu 

quero mostrar ou esconder, o que eu quero que apareça ou aparente para os outros e como 

eu me sinto bem com isso”, isso nos leva a entender que pelo aspecto externo “o que 

eu quero mostrar ou esconder [...] como eu me sinto bem com isso”, através da moda 

podemos conhecer o “interno”. O que nos sinaliza a força que o estigma de ser plus 

size pode representar para uma pessoa. 

 

Nós duas podemos usar a mesma roupa e pode ser que você esteja 
na moda e eu não, porque pode ser que para o seu estilo e o seu grupo 
de amigos aquela roupa faça algum sentido enquanto que para o meu 
ela pode estar totalmente equivocada. 

   

Sintetizando, moda é aquilo que faz uma pessoa sentir-se incluída no seu grupo 

de interesse.  Próxima pergunta, se elas seguem a moda, como gostam de se vestir 

e o que buscam ao comprar roupas.  

Todas foram unânimes em dizer que buscam conforto. Uma das entrevistadas 

brincou afirmando que conforto é o que todo gordinho busca em suas roupas. A busca 

por conforto nas roupas pode ser traduzida como a procura por uma peça que 

realmente sirva em seus corpos, comercialmente falando, fora dos padrões industriais 

de confecção de roupas. Essa dificuldade em encontrar roupas de tamanhos 

adequados faz com que muitas vezes as mulheres utilizem números menores, 

resultando logicamente em “roupas apertadas”, que lhes incomodam, sem mencionar 

deixando-as mais expostas de acordo com sua natureza plus size. O que, por outro 

lado, pode ser considerado bonito, atraente, dependendo da ocasião, ou da 

expectativa da pessoa.   

 

tem muita coisa que eu não encontro pra mim ou até encontro mas 
fica apertado demais e eu não tenho coragem de usar roupa muito 
justa mostrando minhas dobrinhas. 

 

Nessa linha de pensamento, foram unânimes (embora as entrevistas tenham 

sido realizadas individualmente) em afirmar que a moda não as atende como 

gostariam. Mesmo aquelas que declararam gostar bastante de ver revistas e desfiles 

de moda não se sentem atendidas pelo mercado existente, refletindo aqui um 
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sentimento de “exclusão” do mundo da moda, do que é esperado pelos grupos sociais 

como normal, de acordo com as conceituações feitas.  

 Essa não inclusão no mercado de moda afeta a construção identitária da 

mulher plus size, uma vez que a moda pode ser entendida como uma representação 

de vontades e definição do ser dentro de um grupo social. Ao não se ver representada 

pelo mercado de moda a mulher “tamanho grande” perde a vontade e o prazer da 

compra dos produtos de moda e contenta-se em comprar vestuário básico, não 

obedecendo ou não construindo um estilo próprio e sim determinado a partir do que 

está disponível para ela no mercado. 

 

mesmo que eu não vá usar (as roupas) assisto desfiles, mas a moda 
é feita para pessoas magras, o que não é meu caso. [...] Nunca acho 
o que gosto, compro o que me serve (...) A moda é feita para as 
mulheres magras e não para nós. 
 

 

Todas as entrevistadas usam roupas acima do 44, considerados plus size, 

tamanhos na maioria das vezes encontrados somente em lojas especializadas. Hoje 

existem muitas lojas que se voltam ao mercado de roupas em tamanhos grandes, o 

que, entretanto, na opinião das entrevistadas, não tem significado em termos de 

satisfazer suas necessidades e expectativas. Ainda não se sentem atendidas por essa 

indústria.  

Mesmo assumindo mudanças no mercado de moda para pessoas de tamanho 

fora dos padrões estabelecidos socialmente, algumas entrevistadas ainda se sentem 

preteridas pela indústria da moda quando afirmam, por exemplo, que as roupas em 

tamanhos grandes são feitas para mulheres com pouca altura. 

 
Agora que estão surgindo as manequins plus size, que na verdade não 
são tão gordas assim. No mercado as gordas são baixas, e eu sou 
alta, o que me deixa mais fora dos padrões ainda.  

 

   
Essa exclusão da mulher que veste tamanho grande dentro do mercado de 

moda, declarada por todas as nossas entrevistadas, demonstra o reconhecimento dos 

diversos biotipos existentes no Brasil, mulheres altas, baixas, gordas, magras, com 

mais cintura, com pouco ou muito busto, com menos quadril. A brasileira é uma 

mistura de origens geográficas e étnicas o que a faz única, e ao mesmo tempo, 
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diversa. Se antes a moda seguia a modelagem francesa, e no período Colonial, até 

os tecidos, que em nada atendiam ao clima brasileiro, hoje somos reféns das 

modelagens orientais (Coreia, China, Taiwan)17. Pelo menos nas faixas de preço mais 

baixos, assunto também abordado pelas entrevistadas, adiante comentado.   

 Apesar de conhecerem as lojas especializadas em tamanhos grandes as 

entrevistadas questionam a maneira como estes estabelecimentos se apresentam, 

resultando na dúvida sobre a eficácia de sua existência na promoção de uma inclusão 

ou mudança no modo como suas frequentadoras se sentem, ou são vistas. 

 

Eu não gosto muito dessas lojas, elas fazem eu me sentir mais gorda 
do que eu realmente estou, eu acho. Além disso, quando você entra 
numa loja dessas as pessoas que estão de fora, por exemplo, no 
shopping, já olham com aquela cara de “lá vai a gorda comprar roupa 
pra gorda”.  

 

 O incomodo em frequentar as lojas de moda plus size é tanto pessoal, de 

confrontação com uma realidade corporal que, mesmo que não declarada, como 

transcrito adiante, não as agrada, quanto social, conforme suas declarações sobre 

“olhares” reais ou imaginários, de reprovação quando entram em uma dessas lojas.  

Também os nomes destas lojas especializadas não colaboram para melhorar 

a imagem junto ao outro, ou mesmo a autoestima, não agradando as potenciais 

clientes, que se sentem mais estigmatizadas.  

 

Sem contar os nomes dessas lojas que são absurdos (...) tem uma 
famosa que chama Palank. E o que é um palanque? Um lugar grande 
e espaçoso para um político discursar. Uma outra que vi uma vez 
chama Fofinhas. Fala a verdade, eu não sou fofinha, eu sou gorda. Se 
esse nome é pra tentar aproximar a loja da cliente. Na minha opinião, 
ele faz justamente o contrário (...) Por que não pode ter um nome 
normal ou vender roupas de tamanho grande em lojas de 
departamento normais tipo Marisa ou Renner? Às vezes eu acho 
roupa pra mim nessas lojas, mas são duas araras separadas lá num 
cantinho, escrito plus size em cima.  

 

                                                           
17 Consideramos trazer aqui uma nota sobre a diferença entre a modelagem brasileira e coreana tendo 
em vista, a abrangência das confecções originárias ou estabelecidas naquele país. Se em um passado 
não muito remoto, o parâmetro da indústria do vestuário era a modelagem europeia, continente de 
origem de grande parte da população brasileira, em especial, Sul e Sudeste, ao mudar para o coreano, 
por razões que não cabem ser discutidas aqui, não houve uma adequação ao biótipo brasileiro. Com 
referência a este assunto, diferenças de biotipos e a relação com modelagens consideramos 
informativo o texto: A forma do corpo da mulher brasileira.  
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  Outro fator que parece distanciar as entrevistadas das lojas de moda plus size 

são os preços das peças. A defesa das confecções é que o gasto com tecido é maior 

e a modelagem precisa ser específica para que as roupas tenham um bom caimento. 

Para as consumidoras essas respostas parecem não fazer sentido, já que, na 

percepção delas, as peças são pouco trabalhadas, sem muita qualidade e nada 

estruturadas. 

 

Está melhorando, por exemplo, antigamente lingerie plus size, era 
calcinha de vó de renda bege, sutiã sem aro e sem sustentação, hoje 
tem marcas muito legais fazendo conjuntos belíssimos, de várias 
cores, é mais difícil de achar mas antes nem tinha. Moda festa mesmo 
antes você não achava.  
 
 
A costura é sempre reta, não tem uma curva (...) Algumas tem 
roupinhas bem legais, mas outras eu acho muito básico, a pessoa fica 
até velha com as roupas que tem e é um nicho de mercado (o de moda 
plus size) que dá dinheiro porque hoje todo mundo está fora do peso 
(...) podiam pensar em botar roupinhas mais estilosinhas, tipo uma 
jaquetinha, uma calça flare, mas não, sempre é legging e aquelas 
camisetonas e reto, e o manequim então nem se fala, os manequins 
gordinhos. Dá vontade de socar os manequins. [...] Falta muito, falta 
aceitar que toda mulher é diferente. 
 

 
As lojas de pessoas mais gordinhas normalmente são mais básicas 
não muito isso de moda, mas tem vários modelos, cores, roupa bonita, 
é só você não se importar de gastar mais que as mulheres magras. 
[...] As roupas para gordinhas de uns anos para cá melhoraram muito, 
no design, tecido, aparência, mas os preços ainda são muito altos. 

 
 

Temos então aí a exclusão econômica da mulher tamanho grande. Só 

consegue comprar roupas melhores, mais bonitas, com bom corte e que são 

tendências da moda quando dispuser de um orçamento mais folgado e puder investir 

um pouco mais em sua aparência. As pessoas com menos recursos praticamente são 

obrigadas a comprar roupas confecções menos trabalhadas, com menos qualidade e, 

provavelmente, fora das tendências mais comuns do chamado mercado da moda.  

O argumento então é a superficialidade da moda, do “querer seguir a moda”, 

algo que só deve acontecer para pessoas específicas, em momentos e situações 

determinadas.  
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eu não ligo pra moda, é importante pra quem trabalha com isso ou pra 
quem tem dinheiro pra seguir, pra mim não adianta mesmo, nem que 
eu gostasse muito de moda eu não conseguiria seguir.  

 
 Essa não inserção no mercado de moda, declarada por nossas entrevistadas, 

influencia em muito em seus hábitos de consumo, uma vez que perdem o prazer e a 

felicidade da compra de vestuário que são intrínsecos ao ato de consumir.  

Entendendo o consumo como o uma consequência do desejo por determinado 

produto, que por sua vez leva a uma inserção social ou ganho de status, e, portanto, 

a realização de algo benéfico para a autoestima, fica claro na fala das entrevistadas 

que quando essa necessidade de consumir não é atendida, resta a frustração da 

expectativa de compra que, por vezes, pode ferir, magoar e envergonhar o 

consumidor que se vê impotente frente ao seu desejo não atendido. 

 

Eu não tenho o menor prazer em comprar roupa, compro porque não 
posso sair pelada por aí, mas é constrangedor você ter que ir lá num 
cantinho pegar uma peça de roupa, ou ter que entrar numa loja 
específica, como se você tivesse uma doença contagiosa e não 
pudesse andar com as outras pessoas. 

 
 
Hoje compro bem menos do que comprava antes, quando as roupas 
de tamanho normal me serviam. Eu gostava muito de ir comprar 
roupas com as minhas amigas, experimentar, uma dar palpite na da 
outra, agora prefiro ir sozinha pra não passar vergonha. 

 
 

 A mulher que está acima do peso ideal parece ser penalizada pelo mercado de 

moda. Na maioria das vezes não encontra peças que agradem e quando encontra o 

que procura, os preços são altos, para não dizer abusivos, e muitas vezes, 

inacessíveis. É como se, estar fora dos padrões de tamanho socialmente 

estabelecidos, exigisse ser penalizada com o pagamento de uma multa, além de, ser 

submetida a situações de constrangimento pessoal e social. 

 

3.2.4 Corpo e padrão de beleza 

 

As declarações das entrevistadas sobre o constrangimento ao adquirir peças 

de roupas e sobre os olhares alheios quando entram em lojas especializadas em 

tamanhos grandes nos levam à próxima categoria de análise que é entender essa 

relação entre elas e o próprio corpo. 
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Todas declaram ter vontade de emagrecer e os motivos que as levam a desejar 

perder peso são variados, e vão desde a preocupação com a saúde até a facilidade 

para comprar roupas. No entanto, todos os motivos apontados perpassam de alguma 

forma pela aparência e beleza. 

 

Preciso emagrecer, por questão de saúde, ganhei uma hérnia de 
disco, e também a imagem corporal melhora muito perdendo alguns 
quilos.   

 

 
Não estou satisfeita com minha imagem corporal. Minha barriga e meu 
bumbum me incomodam bastante. Sempre fui gordinha, mas depois 
que engravidei meu corpo mudou, engordei bastante e não consigo 
mais voltar a como era antes (...) Quero emagrecer porque é mais fácil 
pra comprar roupa. 

 

 
Eu gosto de mim, mas queria perder meu excesso de peso, uns 25 
quilos, para me sentir mais leve e conseguir comprar roupas mais 
bonitas. 

 

 
Não me sinto satisfeita com meu corpo, acredito que sempre podemos 
melhorar (...) O que mais me incomoda é provar uma determinada 
roupa e não servir. 
 
 
Preciso muito emagrecer, minha filha está começando a andar e eu 
não tenho fôlego pra acompanhar ela por causa do meu peso (...) por 
saúde também, mas é estética totalmente, a vida do gordo é muito 
difícil (...) Eu não quero emagrecer pra aparecer, é porque eu me sinto 
feia gorda. É isso mesmo, quando eu coloco uma roupa eu me sinto 
feia. Se uma pessoa magra colocasse aquela roupa ela ficaria linda. 

 

A associação entre a perda do excesso de peso e a beleza estética é muito 

maior do que a preocupação com a saúde, as palavras “imagem” e “estética” 

aparecem repetidamente. Mesmo a preocupação com a saúde vai além do físico. O 

excesso de peso pode dar origem a doenças de cunho psicológico, que causam o 

isolamento social e por muitas vezes, chegam a ser diagnosticadas como depressão, 

síndrome do pânico e tantas outras. São as chamadas “doenças da alma”, como 

descreve uma das entrevistadas, provocadas muito mais pela não aceitação da 

própria imagem ou condição física do que por algo que o outro atribui ao indivíduo.  
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Minha relação com meu corpo é péssima (...) Engordei muito depois 
dos 20 anos, porque até então eu tinha tempo para fazer atividade 
física (...) estou muito insatisfeita com tudo, meu peso me incomoda 
muito, não tenho nenhum problema de saúde é aparência mesmo, 
visual, as pessoas falam de saúde, mas o problema estético também 
afeta sua saúde, afeta seu psicológico, sua saúde mental, eu tenho 
muitos problemas psicológicos comigo mesma de não me aceitar, de 
não me ver bonita, de não ser feliz comigo. 

 

 Mas não é só de insatisfação com o corpo que vivem as mulheres que estão 

acima do peso. Aparentemente a aceitação do próprio corpo e aparência também é 

possível, embora as entrevistadas que declaram hoje ter este aspecto resolvido digam 

já ter sofrido com isso, e procurado perder peso em alguma época de suas vidas. Sem 

querer avançar em uma análise de viés psicológico, pois não é este nosso foco, 

podemos inferir disso que a padronização do corpo magro como belo, que se deu 

principalmente com início da modernidade e a inserção feminina no mercado de 

trabalho, trouxe para a mulher outras preocupações e responsabilidades que não só 

a família e a educação dos filhos. Manter-se esbelta e jovem parece ser uma 

obrigação nos dias atuais. 

  

Eu estou ficando de bem com o meu corpo, fizemos as pazes. Já tomei 
muito remédio de fórmula porque eu não aceitava ser gordinha. 
 
 
Vivi minha adolescência inteira pensando que eu devia emagrecer 
para caber no tamanho dos outros, eu fui descobrir o real tamanho do 
meu corpo de altura e de largura quando fiz 25 anos, eu não sabia a 
dimensão do meu tamanho porque eu nunca prestei atenção em como 
eu sou grande. 

 

 

 Procurando avançar no entendimento dessa relação com o próprio corpo, 

recorremos à história de vida de cada uma, buscamos verificar quando foi que 

ganharam peso. As respondentes que já tem filhos disseram ter engordado durante a 

gravidez e não ter conseguido voltar ao corpo anterior à gestação. Três entrevistadas 

disseram ter amentado o peso na adolescência e juventude; duas delas atribuíram o 

ganho de peso a problemas familiares pelos quais passaram, enquanto uma diz ter 

engordado por falta de tempo para a prática de exercícios físicos. Duas entrevistadas 

disseram que estão acima do peso desde a infância.  
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As justificativas para o ganho de peso são diversas, mas todas relacionadas a 

algum momento ou situação específica ou fases difíceis de suas vidas, quando os 

acontecimentos estiveram fora do controle físico e emocional das entrevistadas. 

Argumentos que consideramos típicos para encobrir aquilo que sabemos tratar-se de 

uma imposição sociocultural, como quando nossas bisavós sentiam-se felizes em ter 

um bom marido provedor, trabalhador, enquanto elas ficavam em casa, sem 

perspectiva de uma vida para além da porta da rua.  

 Nesse sentido, salientamos que a maioria de nossas entrevistadas são 

mulheres casadas. De acordo com pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica o número de obesos entre os casados é maior que entre os solteiros18, o 

ganho de peso das mulheres brasileiras acontece principalmente após o casamento.  

A pesquisa atribui isso ao fato de após encontrarem um parceiro não haver 

mais a necessidade da conquista sexual, o que diminuiria a preocupação em manter 

um corpo dentro dos padrões de beleza, no caso, magro. O que, como era de se 

esperar, não é corroborado na opinião das entrevistadas. Para elas a conquista do 

parceiro vai muito além do corpo magro, ainda que para o primeiro contato, o 

(re)conhecimento de um futuro companheiro, a imagem corporal tenha influencia.  

 

Eu tenho que conquistar meu marido diariamente e ele a mim se não 
nosso casamento acaba ou deixa de fazer sentido. Eu conquisto meu 
marido todos os dias na nossa convivência, ele não está comigo por 
causa do meu corpo, isso pode até fazer um homem se aproximar de 
uma mulher, mas se eles não tiverem afinidade não vão ficar juntos. 
 
 
Meu marido me conheceu assim, gorda e é assim que vai ser. Eu sou 
muito segura de que o que ele gosta em mim, o que nos mantém 
juntos, não é o que a balança da farmácia marca. Acima de tudo nós 
nos respeitamos e é isso que faz um casamento ficar em pé. Mulher 
não é só peito e bunda, a gente tem que ter algo mais para oferecer 
porque depois de uns 15 minutos sua beleza acaba. 
 

 Mesmo admitindo que não há necessidade de ter um corpo magro para a 

conquista de um parceiro amoroso, as entrevistadas fazem uma constante associação 

entre beleza e magreza quando falam de seus próprios corpos e dos motivos que 

apontam para querer perder peso. Entendendo que para elas então o corpo bonito é 

o da mulher magra e que, portanto, não se veem belas, perguntamos o que seria uma 

                                                           
18 Fonte: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/01/pesquisa-revela-que-obesidade-atinge-
mais-brasileiros-entre-56-65-anos.html 



89 
 

“mulher bonita”. Em suas respostas é frequente a menção de: “padrão de beleza”, 

“mídia”, “mundo de construção”, “magra”. Nestas declarações fica clara a força da 

mídia, do que ela diz. Ainda que saibamos que na recepção ocorre uma 

ressignificação e que não há receptor “passivo”.  A referência à mídia nos leva a inferir, 

ser isso, o reflexo do senso comum, como nos casos de ocorrência de violência. O 

que não conseguimos atribuir à sociedade, visto que também a constituímos, 

relegamos à mídia, como se esta estivesse fora daquela. 

 

Acho que a beleza se expressa de várias formas, aos meus olhos, 
beleza não tem idade, cor, tamanho, mas socialmente existe o padrão 
de beleza construído pela mídia, que é da mulher estilo manequim, 
magra e alta. 
 
 
A mulher bonita é aquela que não tem problema com alimentação. 
Pode comer sempre sem se incomodar com o regime. A mulher bonita 
é aquela que tem condições de comprar roupas com diversidade 
porque é magra. Hoje as mulheres que aparecem na mídia, têm 
obrigação de estarem sempre belas. Claro que existe um mundo de 
construção em alguma delas. Mas não são todas. 
 
 
Não vejo um padrão de beleza para mulheres, acredito que se a 
pessoa se sente bem não precisa ser gorda ou magra, vai muito da 
autoestima de cada um, mas para a sociedade quanto menor o 
manequim, melhor. 
 
 
Pra mim uma mulher bonita é uma mulher magra. 
 

 

Entendemos que todas essas palavras estão bastante relacionadas ao conceito 

de corporeidade que tratamos até aqui, uma vez que estabelecemos ao corpo uma 

definição que vai além de seu caráter biológico, tomando o papel de construção social 

e meio de comunicação. Ao evidenciar o que acreditam ser decorrente da mídia no 

estabelecimento de um padrão de beleza correto, as mulheres reproduzem o que é 

mostrado na TV e propagado pelas revistas femininas, com suas fórmulas como 

milagrosas para perda de peso. Uma reprodução que apenas reforça a distinção que 

Berger faz entre mediação e midiatização: 

 
Os meios de comunicação mediam os campos sociais e são 

instrumentais na organização da sociedade. A mídia não media os 
outros campos sociais, mas os midiatiza, enquadrando todos - a 
política, a religião, a cultura, a educação, as relações afetivas e 
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parentais – em sua lógica e funcionamento. Há três operações 
mediadoras: a mediação institucional (quando os acontecimentos são 
selecionados), a mediação cognitiva (que diz respeito aos relatos que 
oferecem modelos de representação do mundo) e a mediação 
estrutural (que se refere aos modelos de produção dos relatos e é 
onde a mediação cognitiva adquire visibilidade) (BERGER, 2008, p. 
2). 

  

 Quando a entrevistada diz “Eu sou uma mulher bonita, só que gorda”, ela nos 

remete à questão do corpo humano, nesse sentido, ser parte integrante do processo 

de construção da identidade ao conceituarmos identidade como um híbrido entre “o 

sujeito sociológico” e “o sujeito pós-moderno” (HALL, 2005), uma construção que se 

dá a partir das interações do indivíduo com seu meio e membros de seu(s) grupo(s) 

de convivência. O resultado, a “identidade social” que vai além da psicológica, começa 

pela aparência física, a primeira imagem que temos das pessoas, e que estas têm de 

nós, a partir do que é concebido o que se espera do Outro. 

Trazendo isso para a discussão em andamento, é possível dizer que as 

mulheres plus size não se reconhecem em seus próprios corpos, não tendo, ou 

negando, na aparência física o referencial para essa construção identitária. A 

insatisfação das entrevistadas com suas identidades físicas é evidenciada quando 

utilizam a expressão “padrão de beleza” como uma construção social ruim, que as 

excluem da convivência social, ou pelo menos de uma maior autonomia em relação a 

isso, além de afastá-las do consumo de vestuário. 

As declarações por vezes reforçam a ideia da existência dessa padronização 

da aparência, que busca na magreza um sinônimo de beleza e saúde. Uma 

construção que mesmo social é assumida como única opção. Um padrão de aparência 

física que teve início com a Modernidade e a exigência de corpos mais ágeis e 

dispostos a deixar o ambiente doméstico e ganhar o espaço público, assumindo 

atividades até então masculinas como o trabalho de produção material e, como 

consequência, o consumo material. 

 A análise que fazemos da oposição entre ser bonita e ser gorda mais uma vez 

está ligada a construção da identidade da mulher plus size que apesar de se ver bela 

no espelho, tem consciência de que os demais indivíduos talvez não a enxerguem tão 

bonita assim, justamente porque a imagem midiática da pessoa bela está bastante 

relacionada à magreza e boa forma física, o que não é a realidade das nossas 

entrevistadas. 
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Apenas uma das respondentes foi mais otimista em sua definição de beleza, 

entendendo que ser ou estar bela é mais um estado de espírito do que apenas 

aparência. 

 

Pra mim pessoa bonita é aquela que se sente a vontade com a pele 
dela, não todo dia porque isso não existe, mas pelo menos 80% das 
vezes. 

 

  Nas declarações sobre o que era uma mulher bonita a expressão “padrão de 

beleza” é uma constante, o que nos levou a explorar essa questão na tentativa de que 

definissem o que são padrões de beleza. Embora já tivessem comentado a respeito 

do poder da mídia na construção desses padrões, retomamos o tema incluindo a 

relação disso com a telenovela. 

 As opiniões foram bastante parecidas, todas atribuindo às novelas um papel 

ativo na construção de um padrão de beleza corporal. Segundo as entrevistadas é o 

desejo de se parecer com as atrizes das telenovelas que faz com que a mulher 

brasileira busque esse ideal de corpo social e midiaticamente propagado como 

correto. 

 

A telenovela é uma paixão nacional. Ela introduz moda, gíria, 
maquiagem, joias, bijuterias, comida, outras culturas e isso tudo 
influencia a vida dos brasileiros, principalmente os padrões de beleza, 
que sempre as pessoas acabam se inspirando com e como é a 
protagonista da novela.  Ela se torna uma referência.  

 

 As definições do que seriam padrões de beleza foram variadas, mas todas elas 

de alguma forma relacionam essa padronização a algo imposto, ou pelo menos 

condicionado, pela mídia. As novelas são apontadas como uma vitrine em que os 

corpos padronizados são exibidos como se fossem a forma correta de ser, enquanto 

que o corpo que está fora desses padrões é tido como errado.  

 

É o que a mídia estimula as pessoas a serem (...) passa a ideia de que 
as mulheres têm que ser magras, tipo as musas das novelas e as 
modelos, para serem bonitas. 

 

 

Com certeza o padrão de beleza brasileiro é mulher magra, corpo 
definido, loira. Eles utilizam isso como padrão de beleza toda hora na 



92 
 

TV, na internet. Acho que a mídia constrói esses padrões de definir 
como é uma pessoa bonita para vender produto. 
 
 
O padrão é o que a mídia passa pra gente, se hoje o padrão fosse o 
da pessoa bonita ser gorda como já foi as pessoas não iam se 
preocupar em mostrar as gordurinhas a mais, mas hoje o padrão não 
é esse, hoje o padrão é outro e inconscientemente a gente vai atrás. 

 

  

Interessante notar como, apesar do nível de escolaridade apontado no início, 

não há questionamento quanto a um eventual movimento da sociedade em relação 

ao que (elas) dizem ser “imposto pela mídia”. A relação mais próxima de um ponto de 

vista mais crítico é o comentário sobre “a mídia constrói esses padrões de definir como 

é uma pessoa bonita para vender produto”. Os padrões de beleza são diretamente 

relacionados ao consumo, como se essa padronização auxiliasse na venda de 

produtos tidos como saudáveis e importantes para a manutenção do corpo esbelto e 

dentro do considerado normal e belo. 

 
As empresas precisam vender, fazem anúncios e divulgam na mídia 
que o bonito é ser magra e bronzeada, aí vendem biquínis, loções de 
bronzear, aí você precisa de um produto para não engordar então 
vendem “shake” da Luciana Gimenez, barrinha da Galisteu. 

 

 Duas das entrevistadas salientaram não ser possível estabelecer um padrão 

de beleza brasileiro, pois, temos que considerar a diversidade étnica e cultural do país. 

Entretanto, concordam que o que se entende, ou deve ser entendido, por beleza é 

padronizada, e que essa padronização é feita socialmente, atribuindo à mídia, e à 

telenovela, a responsabilidade por essa determinação de padrões.  

 Estabelecida à existência de um padrão de beleza, buscamos saber a posição 

das entrevistadas em relação a si mesmas neste contexto. Aqui o aspecto do biotipo 

e da origem familiar aparece, evidenciando uma necessidade de justificar “estar fora” 

daquele padrão delineado anteriormente quando a pergunta fazia referência ao geral. 

No âmbito do pessoal, recorrem ao biológico, a herança genética, sinalizando, ou 

explicitando, serem sujeitos à mercê do sentimento de exclusão e potenciais alvos de 

preconceito  

 

Claro que não me enquadro, sou baixinha, gordinha, morena, filha de 
nordestinos, cabelo crespo, olho castanho, estou muito longe de ser 
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um tipo Gisele19 (...) As pessoas esperam que você seja de um jeito, 
mesmo sem saber como você é, se você não se enquadra naquilo que 
elas esperam então você não é bom o suficiente e não atende ao que 
elas queriam aí elas somem. 

 

 

 Eu sempre sofri olhares tortos pelo fato de ser grande 
 
 

É muito triste ser julgada pela sua aparência. Ser julgada pela sua 
capacidade é mais justo, pela sua aparência é muito complicado, e 
quem tem excesso de peso acontece isso em muitas situações. A 
pessoa tenta ser forte com aquela situação, tem jogo de cintura. É 
horrível quando alguém fala que você engordou você fica triste sim. 
Você não quer ser gordo.  

 

É um tipo de preconceito. Agora tem lei do idoso, do negro, do índio, 
de inclusão do deficiente, devia ter uma lei de inclusão do gordo 
também. 

  

Aprofundando a exploração do roteiro-guia, entramos com mais ênfase em 

questionamentos sobre características definidoras da estigmatização, no caso, o 

julgamento pela aparência física. No processo de estigmatização, a sociedade 

categoriza as pessoas dentro dos atributos que considera comuns e necessários a 

todos os indivíduos daquele grupo em busca do estabelecimento de um 

comportamento previsível aos membros de cada grupo social.  

No contexto da vida em sociedade, indivíduos com características diferentes 

das esperadas são estigmatizados, excluídos. Com o que as entrevistadas 

concordam, mencionando casos ocorridos com terceiros, como é comum nestas 

situações de entrevista, em que os comentários sempre são feitos a partir do outro.  

  

Acredito sim que as pessoas são julgadas pela aparência. Conheço 
pessoas que deixam de participar de várias atividades por conta da 
aparência. Tem gente que deixa de ir a festas, praia, piscina com os 
filhos porque acha que os outros vão ficar olhando para elas. Tenho 
uma amiga que se você chamar para um churrasco e falar que é numa 
casa que tem piscina ela não vão. Isso acontece por preconceito dos 
outros. 

                                                           
19 Referência à Gisele Bündchen, modelo, atriz, considerada em 200 a mais bonita do mundo, tendo 
sido ainda a mais bem paga entre 2004 e 2010.  
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 No cenário de uma sociedade como a atual, em que, como mais que comentado 

até aqui, o bonito, o saudável, o esperado é o corpo magro, o corpo obeso é 

estigmatizado, impondo limitações às vidas das pessoas acima do peso, não raro 

demarcadas por situações de constrangimento. Nesse sentido, lembramos Agnes 

Heller (s.d., p. 46) que nos ensina que “o que, na vida cotidiana, desejamos da 

atividade laborativa é que ela nos facilite, com o menor esforço possível, a participação 

na reprodução social; o mínimo esforço nesse caso identifica-se com as 

‘necessidades normais’ do indivíduo”. No caso, entendemos que estas necessidades 

normais inclui eximir-se de situações de stress emocional. 

 
As pessoas julgam pela aparência o tempo todo. Todo mundo olha 
para o outro já procurando defeito. A gente sempre quer ser melhor 
que o outro por isso precisa achar alguma coisa, que normalmente é 
na aparência, para se achar melhor, mais bonito. Não sei se isso 
acontece, mas sinto diferença de alguns dependendo de como me 
visto, ou me arrumo, por exemplo. 

 

Eu não saía. Quando eu engordei, eu não ia a lugar nenhum, nem ao 
shopping, eu pensava “vou lá fazer o que? Se eu for comprar uma 
roupa, não vai ter do meu tamanho, se eu for comer alguma coisa, as 
pessoas vão ficar me olhando”, então eu ficava em casa. Era um 
começo de depressão. 

 

Eu sempre fui bem tímida. (...) O fato de ser gorda me deixou mais 
retraída ainda. Eu não tenho vontade nenhuma de me arrumar para 
sair, por exemplo, tenho preguiça de ir nos lugares porque sei que os 
outros podem ficar falando de mim.  

 

Quando você é gordo, negro, muito alto ou muito baixo você vira ponto 
de referência e alvo das piadinhas. Eu prefiro que não façam piadinhas 
comigo, então não saio para evitar essas coisas, só faço as minhas 
obrigações (...)  

 

Não vou à praia de jeito nenhum, não coloco um biquíni nem que me 
paguem. Também não ando de ônibus porque tenho medo de entalar 
na catraca. Imagina a vergonha de ficar presa (...) As pessoas são 
preconceituosas com a gente. 
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O olhar do outro, seja real ou impressão de quem (acha que) o recebe, é 

sempre desconfortável, pois dentro do contexto da nossa herança ocidental judaico-

cristã, muitos são os argumentos que levam à reprovação dos comportamentos e 

hábitos. No caso da obesidade, arriscamos até a citar os Sete Pecados Capitais, dos 

quais a Luxúria, a Gula e a Preguiça podem ser relacionadas à obesidade. Isso geraria 

um sentimento de culpa que acaba limitando e excluindo a pessoa acima do peso de 

atividades cotidianas como frequentar praias ou piscinas, no geral, situações que 

exijam maior exposição corporal.  

Também nos chamou a atenção a menção da palavra “preconceito” pelas 

entrevistadas, trazendo, portanto o tema para a pauta, em busca de uma definição 

pragmática. As respostas variam do geral, impessoal, para o particular, sempre em 

relação, como era de se esperar, a algo negativo, que exclui. Retomando Heller (s.d., 

p. 59), “todo preconceito, abstratamente considerado, é sempre moralmente negativo 

(...) porque todo preconceito impede a autonomia do homem”. 

  

Preconceito é a forma de desqualificar uma pessoa, seja ela por 
crença, cor, raça, modo de falar, modo de ser, forma.  

 

Acredito que preconceito seja uma opinião negativa antecipada de 
algo que não se conhece, julgando alguma condição ou 
menosprezando alguém de alguma maneira, chegando até a sentir-se 
superior à outra pessoa. 

 

É você excluir alguém porque considera que aquela pessoa tem 
alguma coisa errada e não deve fazer parte da sua vida ou estar nos 
mesmos lugares que você, por exemplo. 

 

Mau julgamento das pessoas (...) A gente se sente mal porque olham 
pra gente, às vezes a pessoa nem tá pensando mal de você, mas 
como você não está satisfeita com a sua imagem já acha que estão 
olhando e falando de você. 

 

Pra mim preconceito é uma pré-formação de uma ideia onde você 
julga uma pessoa pelo seu exterior sem ao menos conhecê-la. 
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Pela própria palavra pré-conceito, creio que seja uma opinião sem 
conhecimento, ou melhor, um julgamento sem conhecimento, pois é 
um pré, antes, conceito. Sofro preconceito às vezes dentro do ônibus. 
Não sou tão gorda a ponto de não caber outra pessoa do meu lado, 
mas, infelizmente existem pessoas que preferem ir em pé a ter que 
sentar do meu lado. 

 

Nada mais é do que a falta de respeito e amor pelo próximo. 

 

Tem gente que sofre preconceito dentro de casa por ser gordo ou por 
ser magro demais, por estar fora daquilo que esperam da pessoa. 

 

O pior é que gente preconceituosa não muda, e quem é 
preconceituoso é preconceituoso com tudo, gordo, negro. Eu acho que 
no fundo o preconceito é uma inveja tão grande porque ser gordo é 
um defeito, o nosso corpo não foi feito para carregar tanto peso (...) 
mas você aceitar o seu defeito e viver com ele é uma opção sua, uma 
opção que a maioria das pessoas não aceita e não tem coragem de 
fazer (...) A pior frase pra mim é: “você tem um rosto tão lindo porque 
você não emagrece?” Meu joelho pode reclamar você não, você não 
me carrega nas costas. 

 

Heller diz que “o preconceito pode ser individual ou social” (s.d., p. 44), 

destacando também a diferença entre conformidade e conformismo ocorrendo o 

conformismo quando a partir da conformidade, “o indivíduo não aproveita as 

possibilidades individuais de movimento, objetivamente presentes na vida cotidiana 

de sua sociedade” (p. 46). Nas definições elaboradas pelas entrevistadas, notamos 

que ocorre um conformismo com a situação sofrida, elaborado verbalmente nas 

justificativas e explicações sobre o convívio social a partir da aparência física. Definem 

preconceito como um julgamento prévio, chegando a afirmar que muitas vezes o 

preconceito nem existe, mas o fato de não estarem felizes com a própria imagem física 

as faz pensar que os outros as estejam excluindo e menosprezando de alguma forma.  
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3.2.5 Telenovelas e personagens analisadas 

 

 Cientes do que as entrevistadas pensam a mídia, o consumo e o corpo, aqui 

analisamos a relação disso tudo com cenas das telenovelas Avenida Brasil e Amor 

à Vida, buscando entender o que pensam da representação das mulheres plus size 

nas novelas e qual a eventual relação disso com seus cotidianos e, nosso foco 

principal, com suas identidades e reflexos nos hábitos de consumo. 

 Para tanto selecionamos cenas em que as personagens estivessem em alguma 

situação em que suas aparências físicas fossem julgadas pelos outros ou por elas 

mesmas. No caso de Avenida Brasil apresentamos duas cenas, a foi ao ar em 2 de 

abril de 2012, e o trecho que nos interessa como análise traz o diálogo entre a 

personagem Carminha (Adriana Esteves) e sua filha Ágata (Ana Karolina), transcrito 

abaixo. 

 
Carminha – Filha fala logo, eu não mandei você experimentar o vestido de 
hoje à noite? 
Ágata – Então ... é esse que eu estou usando. 
Carminha – O que? Você está maluca? Filha você já não é bonita e você 
ainda bota um vestido horroroso desse, você está querendo o que se acabar 
de vez? Me envergonhar?  
Ágata – Eu não acho esse vestido feio. 
Carminha – Claro que você não acha você é completamente sem noção. 
Sabe o que você está parecendo? Uma bisnaga de padaria dentro de um 
saco de papel. Engole o choro e vai lá pra cima experimentar outro vestido. 

 

 A segunda cena de Avenida Brasil apresentada foi ao ar em 31 de julho de 

2012 e traz a conversa entre Carminha, Ágata e Tufão (Murilo Benício) abaixo: 

 

Ágata – Gente olha a nota que eu tirei em matemática 9,2. 
Tufão – Que máximo! 
Carminha – 9,2 e você acha ótimo? Sabe por que não tira mais? Porque 
perde muito tempo comendo ao invés de estudar. Me dá isso aqui. Garota, 
garota, você já é gorda, sua chance é ser inteligente, de preferência um 
gênio, já não é bonita. 
Tufão – Ágata! Carminha pra que falar esse tipo de coisa com ela? Pra que 
pegar pesado com a criança? 
Carminha – Ué, pesada é ela! Imagina, na idade dela eu tinha corpinho de 
miss. 
Tufão – Eu não sei como é que você tem coragem de falar essas coisas, eu 
vou atrás dela tentar resolver a besteira que você fez. 
Carminha – Vai e aproveita e fala pra ela fazer uma dieta. 
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 Nos dois diálogos de Avenida Brasil apresentados fica evidenciada a relação 

entre beleza e magreza feita por Carminha e a questão do estigma da aparência física 

carregado pela personagem Ágata. Expressões como “você já não é bonita”, “me 

envergonhar” e “bisnaga de padaria dentro de um saco de papel”, ditas na primeira 

cena, ou “você já é gorda sua chance é ser inteligente”, a fala da segunda cena pode 

ser analisada a partir do que as entrevistadas apontam como piadas e chacotas feitas 

com a pessoa acima do peso. 

 É importante salientar que o discurso que estigmatiza nesse caso é dito pela 

própria mãe da personagem, de quem se esperaria um comportamento mais 

carinhoso. Por outro lado, historicamente o papel da mulher na sociedade pré-

modernidade era o de “arrumar” um bom casamento com um marido que pudesse se 

responsabilizar financeiramente pelo futuro dela e da família. Essa era sempre uma 

preocupação da mãe, que deveria educar a filha e ensiná-la os afazeres domésticos. 

Na modernidade a mulher assume outros papéis que não só o de esposa, mas não 

deixa de ser responsável por cuidar da casa, da família, do marido e dos filhos. Mesmo 

assim as mães não deixaram de ter o sonho de que as filhas fizessem bons 

casamentos, com maridos que pudessem dar-lhes status social e financeiro. 

Na segunda cena o pai está presente e demonstra o comportamento afetivo e 

carinhoso que se espera e a preocupação com os sentimentos de Ágata indo atrás da 

garota na tentativa de amenizar a situação. À figura paterna sempre coube na 

educação dos filhos à severidade da bronca quando faziam algo muito errado, mas o 

carinho e afago enquanto que as mães, principalmente para as meninas, sempre 

representaram a figura disciplinadora e austera.  

 Nas duas cenas após ouvir as agressões da mãe a menina se retira do local 

chorando, demonstrando o constrangimento e a exclusão que esse tipo de estigma 

pode causar e, mais ainda, o trauma que situações como essas podem acarretar nas 

pessoas acima do peso. Esse afastamento da personagem das situações que de 

alguma forma lhe constrangem ou causam dor, evidencia para o telespectador a vida 

muitas vezes reclusa a que as pessoas, que não se enquadram nos padrões 

esperados, se submetem a fim de criar em torno delas uma redoma que as proteja 

desse tipo de situação. 

 Da novela Amor à Vida escolhemos duas cenas que envolviam a personagem 

Perséfone (Fabiana Karla). Na primeira cena, que foi ao ar em 7 de outubro de 2014, 

Daniel (Rodrigo Andrade) discute com os pais, Neide (Sandra Coverloni) e Amadeu 
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(Genézio de Barros), que não concordam com seu casamento com Perséfone. O 

diálogo segue transcrito abaixo: 

 

Perséfone – Tô muito magoada com você dona Neide, a senhora sabia que 
a Leila ia me insultar e fechou os olhos. 
Neide – Você não é mãe. Você não entende desse assunto. Você não sabe 
o que é querer proteger um filho de um mau passo. 
Perséfone – E o mau passo é casar comigo? 
Neide – Vocês não vão ser felizes juntos. 
Amadeu – Eu também tenho as minhas dúvidas. 
Daniel – Olha só, vocês dois estão sendo preconceituosos. 
Neide – Não é preconceito. 
Daniel – É preconceito sim. 
Neide – Não é, é uma questão de enxergar a vida como ela é Daniel, como 
ela é. 
Amadeu – É. Hoje está tudo bem, você está nesse entusiasmo de querer 
casar, mas amanhã vai começar a olhar a Perséfone de lado, vai acordar de 
manhã e vai se perguntar: “por que é que eu casei com essa gorda?” 
Perséfone - Senhor está me machucando. 
Amadeu – Eu estou só pensando no bem do meu filho. Você vai sair com os 
seus amigos todos eles com esposas boazudas e você vai ficar pensando: 
“por que é que eu não casei com uma dessas?” Pronto, o casamento de 
vocês não vai dar certo. 
Perséfone – O senhor acha mesmo que eu não tenho chance né? Que o 
fato de eu ser gorda me impede de eu ser feliz? 
Amadeu – Porque você não procura alguém mais próximo de você? 
Perséfone – O que? Um gordo? Uma gorda só pode casar com um gordo e 
comprar uma cama reforçada. 
Daniel – Não fica assim, não entra nessa. 
Perséfone – Eu fico assim, eu fico Daniel, eu fico porque os seus pais estão 
me machucando, estão me magoando, mas na verdade o que eles estão 
fazendo é o que todo mundo pensa. 
Neide – Isso. É exatamente isso! É assim que as pessoas pensam. Vão rir 
de você quando você entrar na igreja vestida de noiva. Vão rir de vocês 
quando vocês trocarem as alianças, vão rir de vocês todos os dias, vão rir 
de vocês pra sempre. Eu não quero que riam do meu filho pra sempre. 
Daniel – Ninguém vai rir de mim mãe, ninguém vai rir de mim porque eu 
estou fazendo a coisa certa, eu estou casando com a pessoa que eu quero, 
eu quero casar com ela. 

 

 Já na segunda cena, exibida em 26 de novembro de 2014, Perséfone termina 

seu casamento com Daniel por não aguentar mais as críticas do marido feitas em 

relação a sua aparência física. O trecho da conversa apresentada segue transcrito 

abaixo: 

 

Perséfone — Daniel, eu quero te dizer uma coisa. Uma palavra só. Gorda. 
Daniel — Como assim? 
Perséfone— Gorda. Você casou comigo sendo gorda, e prometeu que seria 
o meu príncipe encantado. Só que os contos de fadas sempre terminam no 
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casamento, depois a gente nunca sabe se o príncipe tem chulé, se a 
princesa engorda. Mas no nosso caso, Daniel, você, que era o meu príncipe, 
já me conheceu gorda. 
Daniel — Por que você está falando isso, Pê? 
Perséfone — Daniel, eu nunca tive vergonha de mim. Sabe, uma pessoa 
que é gorda cresce ouvindo piada, sofrendo “bullying”, como se diz hoje em 
dia. Mas os meus pais sempre me acharam linda, uma menininha gordinha 
e fofinha. Então eu nunca liguei para as piadas. Porque dentro de casa eu 
tinha amor. 
Daniel — Eu não sei onde você está querendo chegar. 
Perséfone — Já vai saber. Eu era virgem e, está certo, eu pisei na jaca na 
história de querer arrumar alguém. Eu mesma fazia brincadeira da minha 
virgindade. Mas as minhas amigas, as minhas amigas de verdade, não 
faziam brincadeira. Até que eu casei com você. E você começou a dizer que 
eu era gorda. 
Daniel — Não, Pê, eu só pedi para você maneirar na comida. 
Perséfone — Para fazer regime. Eu posso até fazer regime por questão de 
saúde. Mas eu aprendi com os meus pais que eu sou bonita. Que tem gente 
que pode me achar bonita. E eu estava bem até você começar a me por 
para baixo aqui dentro de casa. 
Daniel — Eu falei com você numa boa. 
Perséfone — Numa boa? Eu ia tomar chocolate, você me criticava. Fazia 
uma comida, você dizia que engordava. 
Daniel — É que o povo fazia piada. 
Perséfone — Você devia ter me defendido. Tinha que ter dito, "cala a boca, 
não mexe com a minha mulher!". Mas não, você ficou com vergonha. Sabe, 
eu não preciso ter um cara que fica me infernizando para emagrecer. Eu 
gosto de mim, Daniel. E eu sei que tem gente que pode gostar de mim assim. 
Gorda. 

 

 Escolhemos duas cenas com a personagem Perséfone por considerar que, 

apesar da novela trazer outras personagens acima do peso, essa foi a de maior 

destaque e a que mais despertou o interesse do público. Perséfone foi a personagem 

que mais esteve em cenas que tratavam do assunto estigma e preconceito em relação 

às pessoas acima do peso, as demais personagens viviam situações mais veladas, 

enquanto que envolviam Perséfone eram mais explícitas. Entre a primeira e a segunda 

cena há um intervalo de exibição de quase dois meses, período em que a personagem 

realmente se casa com Daniel e sofre com os pedidos do marido para que perdesse 

peso. 

 Na primeira cena Perséfone usa as palavras “insultar”, “machucando” e 

“magoando”, demonstrando como o discurso estigmatizado dos pais do noivo a estão 

atingindo e o sofrimento causado por essas declarações. O impacto que as palavras 

dos pais do noivo causam em Perséfone está relacionado ao fato de ela não se 

enxergar como eles apontam, como uma pessoa fora dos padrões de beleza a quem 

cabe aceitar o fato de ser excluída de determinados convívios.  
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Entendendo identidade como uma construção que se faz a partir do meio social 

em que se está incluído e da convivência e, portanto, influência, com o outro e com 

esse meio, percebemos que Perséfone não baliza sua identidade a partir da 

padronização da beleza magra. Ela se percebe como uma mulher bonita, mesmo que 

acima do peso, e quando recebe o discurso dos pais do noivo entende sua real 

condição de excluída socialmente daquele convívio, alguém que “não tem chance” de 

realizar atividades rotineiras, como por exemplo, namorar ou casar. Esse tipo de 

estigma é o mesmo apontado pelas entrevistadas quando dizem se ausentar de 

determinadas situações e convívios, como por exemplo, não frequentar praias ou 

piscinas. 

 Ao final do diálogo a personagem Perséfone ainda diz que esse pensamento 

“preconceituoso” é o que “todo mundo pensa”, um discurso padronizado e 

disseminado socialmente que faz com que as pessoas acima do peso sejam vistas 

como alguém fora do normal, de quem se deve manter distância. 

 Os pais de Daniel representam essa parcela da população que estigmatiza. 

Eles deixam clara sua posição quando dizem que todos “vão rir” do casal e que o filho 

será motivo de piada entre os colegas, e começará a se questionar sobre a escolha 

da noiva. Podemos interpretar a preocupação dos pais de Daniel entendendo que a 

opinião do outro está sempre presente na formação identitária do indivíduo e que no 

caso do relacionamento entre Perséfone e Daniel. Esse discurso do outro acabaria 

por enfraquecer o casamento deles, fazendo com que o marido colocasse em dúvida 

seus sentimentos pela esposa.  

 Na segunda cena, Perséfone se reconhece como uma pessoa acima do peso 

declara sua identidade física e diz nunca ter se envergonhado disso. Essa aceitação 

da aparência para si própria a faz perceber-se bonita. Decidida a ignorar os padrões 

de beleza socialmente estabelecidos, Perséfone demonstra-se segura da identidade 

que construiu como mulher plus size, consciente de que mesmo fora dos padrões 

pode ser bonita e feliz.  

 Relacionando a segunda cena de Amor à Vida as cenas de Avenida Brasil 

apresentadas vemos que Perséfone diz ter recebido apoio e amor dos pais a vida toda 

e que sua autoconfiança vem dessa relação. Já Ágata não tem esse apoio da mãe e 

por isso sai das cenas quando se sente agredida e não as enfrenta como fez 

Perséfone na segunda cena. A base da identidade de Perséfone, uma mulher adulta, 

foi construída a partir dessa relação com os pais Apesar de entendermos a identidade 
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como uma construção constante, percebemos que o indivíduo tem uma base 

identitária, que lhe garante autoestima suficiente para discernir sobre quem ele 

realmente é ou quer ser. Perséfone parece não ser afetada pelas situações de estigma 

e preconceito que enfrenta, uma vez que aceita sua identidade de mulher tamanho 

grande e ignora os padrões de beleza socialmente estabelecidos. Ágata é uma criança 

que tem a identidade ainda não definida, não tendo força para ignorar os padrões 

impostos pela sociedade e pela própria mãe.   

 As cenas foram apresentadas durante as entrevistas e todas as entrevistadas 

demonstraram bastante atenção enquanto as assistiam.  Mesmo as que disseram já 

ter assistido durante a exibição das novelas, pareceram surpresas ao analisar os 

diálogos a partir dos estímulos provocados pela entrevista. Essa reação nos indica 

uma identificação com a história das personagens que pode só ter sido percebida 

pelas entrevistadas durante a conversa para esta pesquisa.   

Algumas das entrevistadas balançavam a cabeça em sinal de positivo, como 

se já tivessem passado ou visto fora da ficção uma situação parecida com a da cena 

da novela. Outras se demonstravam chocadas, como se não acreditassem no que 

viam.  

Podemos perceber também, durante a conversa com uma das entrevistadas 

que chegou a chorar durante a apresentação das cenas de Avenida Brasil, o quanto 

o estigma e o preconceito sofridos dentro da própria casa moldam a identidade do 

indivíduo e marcam sua vida, provocando reações e lembranças mesmo depois de 

anos do acontecido. 

Após a apresentação perguntamos a opinião das respondentes sobre as 

personagens acima do peso trazidas pelas duas telenovelas e se cenas como essas 

poderiam ser reais ou não. As respostas e as relações feitas com o tema do estudo – 

plus size, identidade, consumo - concentraram-se nas cenas da novela Amor à Vida, 

obviamente por terem maior identificação com Perséfone, uma mulher na mesma faixa 

etária que elas, diferente da menina Ágata. Nestes comentários, entendemos 

“representação” a partir de Woodward (2011) que define o conceito como a 

identificação de um indivíduo com outro, seja ele real ou ficcional, fazendo com que 

possamos nos ver nas atitudes e, até mesmo, na imagem do Outro. 

Embora tenham considerado muito importante a inclusão de personagens 

acima do peso ideal nas telenovelas as entrevistadas concordaram que a personagem 

Perséfone estava muito estereotipada e, portanto, pouco real. De modo geral, os 
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estereótipos têm como função ordenar a diversidade encontrada nas sociedades 

complexas, de utilidade principalmente na produção midiática. Por meio da ultra 

generalização, para usar um termo de Heller, situações, nacionalidades, profissões, 

pessoas, são categorizadas e classificadas, facilitando a compreensão do espectador, 

sem a necessidade de argumento utilizado, a cada personagem ser necessário uma 

“apresentação formal”: “aí vem o motorista da família, nascido em xxx”, ou “esta é 

fulana, a professora solteirona da vila”.  O que, entretanto, resulta em um efeito de 

perpetuação de opiniões sobre o desconhecido, sedimentando racismo, xenofobia e 

discriminação dos mais variados aspectos.  

Conforme Jameson (1994, p. 32), “o estereótipo é na verdade o lugar de um 

superávit ilícito de significado, o que Barthes chamou a ‘náusea’ de mitologias; é a 

abstração em virtude da qual minha individualidade é alegorizada e transformada em 

uma ilustração abusiva de outra coisa, algo não concreto e não individual”. Daí ser 

natural que a representação seja considerada “exagerada”, “forçada”. 

 

Não precisa ser forçado como foi, deveria ser natural. Se a novela quer 
ser realista, ela devia tratar essas pessoas como normais e não como 
aberrações como trata atualmente. O gordo, o deficiente, o feio, existe 
no dia a dia, no nosso convívio e não precisa colocar uma historinha 
como a dessa moça tentando a todo custo arrumar um homem. Ela 
não precisa disso, ela pode ser uma mulher normal, que trabalha, 
namora, sai com as amigas. Acho que pessoas como ela devem entrar 
em novelas como são as pessoas na vida real, sem estar vinculadas 
a uma ideia de combate ao preconceito, isso acaba aumentando o 
preconceito e ficando ruim, falta naturalidade. 
 

Nessa fala, além do repudio a estereotipia, fica claro também a expectativa da 

telespectadora: “Se a novela quer ser realista...”, o que nos remete à já comentada 

relação que a telenovela brasileira tem com o cotidiano, uma das características 

importantes para seu sucesso. Também como dissemos, é o realismo, mas tem que 

ter o sonho, e no caso da representação plus size comentada, isso não ocorreu. Para 

as telespectadoras que vivem o preconceito e o estigma, a ultra generalização isso se 

torna uma afronta, rejeitada então como “irreal”, “exagerada”.  

Diferente da Perséfone, deusa da terra e da agricultura na mitologia 
grega, que foi crescendo e com isso sua beleza foi encantando a 
todos, o autor de Amor à Vida pegou muito pesado. Ele fez com que 
parecesse que o gordo tem que ser ridículo e palhaço para ser amado. 
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A necessidade que Perséfone tinha de procurar um par amoroso, como se sua 

felicidade dependesse disso, incomodou as entrevistadas, que não se veem nessa 

situação e não acreditam na busca por um parceiro como única forma de realização 

pessoal. Essa característica na história da personagem acabou por distanciá-la das 

telespectadoras, que não se identificaram com os dramas vividos pela personagem. 

Foi muito exagerada a importância dada a perda da virgindade. 
Acabou virando um pastelão. 

 
Achei que ela (a personagem Perséfone) podia ser uma pessoa mais 
normal, menos forçada, menos desesperada para perder a virgindade, 
acho que eles pegaram muito nessa história e a vida dela de verdade 
ficou muito em segundo plano (...) O que acontece é que novelas são 
o exagero da realidade. 

 

 

Essa questão da não identificação das entrevistadas com Perséfone tem 

relação também como o que esperam de verossimilhança na trama, explicada por 

Cândido, Rosenfeld,  Prado e Gomes (1998, p. 54)  quando argumentam  que o que 

aproxima as personagens do público é o fato de que acreditam na história de vida 

encenada como um espelho do real: é importante que “a personagem pareça o que 

há de mais vivo no romance; e que a leitura deste dependa basicamente na aceitação 

da verdade da personagem por parte do leitor”. 

Apesar de considerarem que a personagem deveria ser mais próxima do real, 

mais natural, quase contradizendo o repúdio demonstrado, as entrevistadas admitem 

que as cenas são muito semelhantes à situações por elas próprias vividas ou 

vivenciadas e definem como “preconceito” as agressões feitas a Perséfone. 

 

Isso é puro preconceito em relação aos gordos Eles são sempre 
chacota em piadas e programas humorísticos (...) A Perséfone é real, 
é o que você vê no dia a dia, no ônibus, metrô, trabalho etc.. Acho que 
o personagem foi importante para humanizar a situação das pessoas 
que estão acima do peso, e diminuir o preconceito em relação a isso.  

 

As cenas da Perséfone acontecem mesmo, são muito reais. Só acho 
que a mídia tem que colocar pessoas acima do peso, como a 
personagem da Perséfone, mas com histórias normais, como os 
outros personagens e não mostrando que ser gordo é um 
comportamento errado.  
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A moral da história dela (Perséfone) foi a de que não é porque ela era 
gordinha que ela tinha que aceitar qualquer coisa, ela merecia ter amor 
(...) ela foi buscar o amor dela. O gordo é sempre o exemplo do que é 
ruim, do que é errado. E fora o julgamento ninguém sabe se você está 
acima do peso por algum problema, é sempre porque come.  

 

Em uma telenovela, no entanto, não é possível pensar enredo e personagem 

de forma isolada, já que: “o enredo existe através das personagens; as personagens 

vivem no enredo. Enredo e personagem exprimem ligados os intuitos do romance, a 

visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o animam” (CANDIDO; 

ROSENFELD; PRADO; GOMES, 1998, p. 53-54). 

As entrevistadas, apesar de não declararem isso de forma direta, percebem 

que a personagem Perséfone de alguma forma lhes representa, na caracterização e 

nas sequencias, consideradas por elas como semelhante ao real. Declaram também 

a importância da abordagem feita na telenovela levantando a questão do estigma 

sofrido pela pessoa acima do peso para que seja discutida pelo público em geral.    

 

Acho que sempre é bom esse tipo de discussão na novela, mas 
sempre causa muita polêmica devido ao preconceito mesmo que 
existe e sempre existiu. A Perséfone foi um exemplo muito bom.  

 

 A aceitação da própria imagem, representada na segunda cena apresentada 

às entrevistadas também foi comentada pelas respondentes que acreditam que é 

grande número de pessoas que não aceitam a própria aparência física o que as leva 

a se excluírem ou distanciarem-se do convívio social mais amplo.   

 

Foi abordado somente uma parte da causa, a obesidade afeta muito 
mais o psicológico da pessoa. A Perséfone retratou somente uma 
parte do que a obesidade representa na vida de uma pessoa. Falo por 
mim mesma, a Perséfone tinha vida social, eu procuro não ter, tenho 
vergonha, me acho feia não tenho vontade de arrumar um namorado, 
psicologicamente falando eu sou muito mais estressada do que ela. 

 

Quando eu vejo uma cena dessa eu acho que eu vivo numa realidade 
muito pequena de me aceitar. Não é coisa moderna de a mídia falando 
que você é bonita, a minha avó já dizia que a gente tem que saber 
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reconhecer os nossos pontos fortes (...) A gente vive numa sociedade 
que quer que a gente seja como a Barbie e que coloca a gente pra 
baixo. É impossível respirar com a cintura da Barbie, isso não existe. 
(...) me prejudica a saúde porque agora eu estou muito pesada (...), 
mas nunca me senti feia. 

 

 Como já dito, as cenas de Avenida Brasil sobre a menina Ágata, não gerou 

muitos comentários. Apenas uma das entrevistadas se identificou, alegando ter vivido 

situação semelhante quando criança. 

 

Eu me sentia como a filha da Carminha quando a minha mãe mandava 
eu parar de comer. Uma vez eu perguntei pra ela se eu emagrecesse, 
ela iria me amar mais do que amava meu irmão (...) ela disse que 
queria que eu emagrecesse pra ser mais feliz, só (...) hoje eu entendo, 
mas lá no fundo toda vez que a minha mãe fala alguma coisa do meu 
corpo eu lembro de tudo o que eu passei e de como eu me sentia 
quando ela me dava bronca.   

 

 

 Mesmo demonstrando resistência e, em parte, alegando não identificação com 

as situações representadas nas cenas exibidas, principalmente pelo exagero da 

estereotipia, ou ênfase na importância da perda da virgindade por Perséfone, 

verificamos ser importante o trabalho de recurso comunicativo (LOPES, 2009) sobre 

estigmas e preconceitos sofridos pelas pessoas tidas como fora dos padrões social e 

culturalmente estabelecidos.  

 As entrevistadas não se declaram representadas pela personagem Perséfone, 

pois não a enxergam como uma mulher real. Acreditam que ela tenha sido uma 

representação possível da mulher acima do peso se estivesse mais próxima da 

realidade e dos problemas enfrentados diariamente pelas próprias respondentes, e 

não apenas na busca por um par romântico.  

No entanto, ao declararem já ter vivido situações semelhantes às das cenas 

apresentadas reconhecem-se na personagem, aproximando-se de Perséfone não só 

pela identificação com sua história, mas também por suas características físicas, 

idade, formação escolar e profissão exercida. Diferente da relação que estabelecem 

com as personagens de Avenida Brasil das quais se veem bastante distantes, seja 

pela idade ou pela classe social a que pertencem. 
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CONCLUSÃO 

  

         A pesquisa que apresentamos até aqui foi calcada em três pilares: consumo de 

moda plus size, estigma e telenovela. A fundamentação teórica buscou definir essas 

três perspectivas de discussão e as intersecções possíveis entre eles. No primeiro 

capítulo discorremos sobre o corpo humano e a relevância social dada a ele na 

contemporaneidade a partir da padronização da beleza que estigmatiza aquele que 

não se enquadra aos padrões estabelecidos como corretos.  

Coube-nos aqui lançar luz ainda às questões relacionadas ao estigma e 

preconceito sofridos pelas mulheres plus size devido a uma eventual não adequação 

aos padrões de beleza “magros”, buscando entender de que maneira essa 

padronização ocorre e qual o papel da mídia na difusão disso. 

No segundo capítulo trouxemos o consumo e a moda apresentando-os como 

fenômenos sociais que também participam da construção da identidade feminina. 

Entendendo o consumo a partir de Slater (2002) definimos sua participação no que 

tange à inclusão ou exclusão dos indivíduos em grupos sociais. Por entendermos a 

moda também como participante tanto do sistema de consumo como da expressão 

de valores sociais e culturais e da construção de identidade do ser, a partir das 

definições de Crane (2008) e McCracken (2003), optamos por também adotá-la como 

aspecto de reflexão desse estudo. 

A telenovela esteve presente durante toda a nossa problematização, uma vez 

que transversaliza tanto as questões relacionadas ao corpo e aos padrões de beleza 

estética, quanto as questões de consumo e moda. A telenovela aqui representa o 

produto midiático, entendendo mídia a partir de Silverstone (2011) como um processo 

por meio do qual organizações (Redes, emissoras de TV, anunciantes) e pessoas 

(telespectadores) se comunicam. 

Entendemos a comunicação, desde o início das problematizações que nos 

trouxeram até aqui, a partir de Baccega (1998) como um processo, ou seja, não é 

finita nem simples, intrínseco às relações humanas desde o nascimento dos 

indivíduos. A comunicação é o que nos permite tomar contato com o Outro e com o 

ambiente social no qual vivemos. Nessa mesma medida, trouxemos o consumo 

também como mediador das relações humanas e espaço de inclusão ou exclusão de 

indivíduos dos grupos sociais. 
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No âmbito da comunicação trabalhamos a telenovela como espaço de 

intersecção midiática com as problematizações sobre consumo-identidade feminina-

moda plus size por entendê-la como parte integrante do cotidiano dos 

telespectadores, seja no momento de sua exibição ou pautando conversas diárias, 

além de contar com índices de audiência inimagináveis em outros países, constituída 

por pessoas com características sociodemográficas as mais diversas, bem como 

aparência física, crenças e etnias.  

A telenovela causa uma relação de proximidade com suas telespectadoras que 

se veem representadas pelas personagens protagonistas das tramas e desejam viver 

suas vidas a fim de terem o mesmo final feliz que ocorre a elas ocorre na maioria das 

vezes. Atribuímos a essa relação próxima entre ficção e realidade e entre a mulher 

real e a ficcional o maior trunfo e causa do sucesso das telenovelas brasileiras. 

O que nos interessava, no entanto, era o embricamento dos três pilares de 

discussão mencionados e como a possibilidade de intersecção é parte constituinte da 

identidade da mulher que está acima do peso considerado ideal, e portanto, fora dos 

padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. 

Buscamos esclarecer essa questão a partir da recepção que essas mulheres 

fazem das representações da mulher plus size nas telenovelas, entendendo o receptor 

não como uma figura inerte que apenas recebe a mensagem, mas como ser 

participante da ação comunicacional, que ressignifica o conteúdo recebido de acordo 

com sua cultura e conhecimento prévios de maneira a se apropriar dele de acordo 

com suas convicções e valores. 

 Ao final dessa caminhada cumpre-nos analisar se respondemos aos 

questionamentos propostos no início do trabalho. Como guia de reflexão teórica e 

trabalho de campo, organizamos o estudo, desde o projeto, a partir de quatro objetivos 

específicos que nos levariam a compreender a construção da identidade da mulher 

plus size a partir do consumo de moda e de suas representações nas telenovelas. 

O primeiro de nossos objetivos era conhecer os hábitos de consumo de moda 

das mulheres plus size. Após trazermos um debate teórico em que apresentamos 

diversas definições de moda e de consumo, conversamos com as entrevistadas sobre 

essas questões. Antes de tudo pedimos a elas que definissem moda. Pudemos 

perceber que as definições trazidas relacionam moda com a aparência física, as 

roupas que estão sendo usadas pela maioria da população e que são apresentadas 

por estilistas e desejadas pelos consumidores. Apenas uma das entrevistadas 
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entende moda como um fenômeno social, assim como propomos nessa pesquisa a 

partir de McCraken (2003) como forma de expressão e inclusão social. 

Independente do entendimento de moda que tenham trazido, as entrevistadas 

foram unânimes em dizer que não se sentem atendidas pelo mercado de moda, 

percebendo que as marcas consideradas “moda” não confeccionam peças nos 

tamanhos necessários para que possam vestir. Por essa razão o consumo de moda 

pelas mulheres plus size dificilmente ocorre, o que elas consomem é vestuário, 

diferenciação que podemos fazer a partir de Crane (2008), peças feitas em seus 

tamanhos de corpos, mas que não necessariamente expressão suas vontades ou 

gostos. 

O conforto, declarado pelas entrevistadas como primordial quando o assunto é 

vestimenta, foi entendido por nós como a busca por peças que não apertem e não 

marquem aquilo que elas não desejam mostrar de seus corpos. 

O desejo de inclusão nesse mercado foi manifestado pelas entrevistadas, o que 

responde ao nosso segundo objetivo específico de compreender a importância que 

atribuem à “estar na moda”, ou seja, um elemento de inclusão no universo feminino 

definido pelo contexto sociocultural. Nesse aspecto, o sentimento de exclusão e 

estigmatização fica explicitado a partir de comentários sobre o investimento financeiro 

necessário para acompanhar a moda, tendo em vista que as poucas marcas 

especializadas em manequins acima do tamanho 44 supervalorizam suas peças, 

dificultando o acesso econômico às mesmas. Outro argumento sobre esta exclusão é 

de que tamanhos grandes só são encontrados em lojas especializadas que, por sua 

vez, são consideradas pelas entrevistadas como lugares que constrangem e 

estigmatizam as consumidoras pela segregação forçada do convívio com as mulheres 

de tamanhos socialmente aceitáveis. 

Entendemos estigma como uma característica física que marca as pessoas e 

determina se serão aceitas ou não pelos demais (GOFFMAN, 1988). Essa 

característica no caso do estudo realizado é o excesso de peso corporal, que foge ao 

padronizado social e culturalmente e limita o acesso a diversas atividades, inclusive o 

consumo de moda.  

Em resposta ao nosso terceiro objetivo identificamos que a relação das 

mulheres plus size com seus corpos é de negação, elas não se sentem bem com sua 

a aparência atual, estão descontentes, o que causa o afastamento de situações que 
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possam não ser confortáveis, como frequentar locais de maior exposição corporal, 

como praias ou piscinas.  

 No âmbito geral da análise realizada, atribuímos a existência de um padrão de 

beleza “magra”, construído socialmente a partir da modernidade, como aponta Del 

Priore (2000). A partir da inserção da mulher no mercado de trabalho e da necessidade 

de que assumisse papéis diversos no campo produtivo, a figura feminina teve que 

ficar mais “exposta”, saindo da reclusão do ambiente doméstico. Isso, no contexto de 

uma sociedade que se volta ao exterior, ao público, às aparências, resulta no culto ao 

longilíneo, com menos curvas, antes sinais de fertilidade e abundância, aconchego, 

características valorizadas na mulher que se restringia ao papel de mãe e esposa. 

 Culturalmente somos, homens e mulheres, educados desde a infância para 

obedecer aos padrões sociais de comportamento e aparência. No caso da mulher, 

esta obediência é mais vigiada pelas condições do “ser feminina” impostas pela 

dominação masculina de que somos objeto nas mais diversas dimensões. Na época 

moderna, da forte característica individualista, midiática, mercadológica, racional, tais 

padrões relacionam beleza, magreza, saúde diretamente. Quem não for, ou estiver, 

magra é feia, estará fora do que se espera de uma figura apresentável publicamente. 

Por essa razão as entrevistadas não enxergam em suas identidades a figura da 

mulher acima do peso, só percebem seu tamanho corporal quando são confrontadas 

pelo outro, uma condição, para elas, natural. 

A moda não mede essa relação com o corpo, pelo contrário, as afasta ainda 

mais do próprio corpo por não atendê-las como desejam, fazendo com que se sintam 

cada vez mais excluídas. De uma maneira geral, todas apontaram a vontade de perder 

peso relacionando essa perda à possibilidade de pertencer ao mundo da moda e a se 

verem e serem vistas pelos outros com “belas”. 

As entrevistadas praticamente não percebem as representações midiáticas das 

mulheres plus size, tanto é, que algumas se surpreenderam quando assistiram às 

cenas exibidas durante a entrevista, embora tivessem acompanhado as novelas. Por 

outro lado, apontam a mídia como principal propagadora do padrão de beleza do corpo 

magro. Um aspecto que vem de encontro ao quarto e último objetivo específico. 

Quando se veem representadas fisicamente na mídia, principalmente nas telenovelas, 

não se reconhecem nas personagens por acreditarem que a novela extrapola a 

barreira do real, levando situações de preconceito e humilhação em relação às 

pessoas acima do peso ao extremo. 
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Além disso, as entrevistadas criticam a representação das mulheres acima do 

peso sempre como uma figura que utiliza o humor para se aproximar das pessoas, 

com se essa fosse a única característica que facilitasse a aceitação e inserção em 

grupos sociais.  

No caso das personagens e telenovelas aqui trabalhadas as entrevistadas 

acreditam que Perséfone foi importante para abrir a discussão sobre o preconceito em 

relação ao excesso de peso, mas que a trama que envolvia a personagem deixou a 

desejar ao retratá-la como uma mulher engraçada e desesperada na busca por um 

parceiro amoroso. Mesmo assim a identificação com Perséfone foi maior do que com 

as personagens de Avenida Brasil, fato que atribuímos a proximidade profissional e 

etária da personagem com as entrevistadas. 

Os objetivos específicos respondidos, resta-nos responder ao objetivo geral e 

com isso tentar elucidar o problema de pesquisa proposto, a saber, conhecer a opinião 

das mulheres plus size sobre as representações nas telenovelas na perspectiva dos 

padrões de beleza estabelecidos cultural e socialmente e a relação com os hábitos de 

consumo de moda dessas mulheres.  

Concluímos que, apesar, de as mulheres acima do peso corporal tido como 

ideal, denunciam a não aceitação social em relação a seus corpos, porém, elas 

mesmas não os aceitam, demonstrando insatisfação com a própria aparência e 

relacionando beleza à magreza a todo o momento.  

Essas mulheres sentem com muita intensidade as exigências de responder a 

um padrão de beleza social e culturalmente construído e têm consciência de que estão 

fora dele, por essa razão, muitas vezes, se sentem às margens da sociedade que as 

considera esteticamente diferentes e, portanto, fora do aceitável como normal. 

A não aceitação desse corpo tido como diferenciado está expressa no mundo 

da moda, uma vez que as principais grifes, estilistas e marcas não confeccionam 

peças em tamanhos superiores aos usuais, acima do 44, e quando confeccionam são 

comercializados por preços inacessíveis à maioria da população. 

Isso também pode ser percebida nas telenovelas já que as personagens acima 

do peso nunca são as protagonistas das tramas, vivem sempre personagens 

paralelas, normalmente fazem cenas de humor e cativam o telespectador por sofrer 

com piadas relativas à aparência física ou por fazerem chacota consigo mesmas. 

A aceitação da mulher acima do peso tido como ideal passa pela compreensão 

de que toda mulher é diferente, tem um biotipo diferente e, portanto, seus corpos e 
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aparências também são diversos. Esse entendimento por parte da indústria da moda 

faria com que essa mulher pudesse ser incluída como consumidora também desse 

mercado.  

Essa inclusão passa também pela mídia, pela possibilidade de representar nas 

telenovelas a mulher plus size não só como a amiga gordinha, engraçada e simpática 

que todo mundo tem, mas como uma mulher moderna, que desempenha diversos 

papéis em seu dia a dia, assim como a mulher não ficcional, trabalha, estuda, cuida 

da casa, educa os filhos, namora, sai com as amigas. Uma mulher que vive a 

“normalidade” cotidiana de tantas espalhadas pelo país.  

Entendemos assim ter respondido parte do problema de pesquisa proposto, 

uma vez que esse assunto não se esgota aqui e nem poderia, já que as relações 

humanas são dinâmicas e diárias. Para dar continuidade a esse estudo pretendemos 

abordar, em próxima oportunidade, as relações de dominação exercidas pela indústria 

da moda em relação ao que vem a ser considerado como ideal de corpo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

 
 

ENTREVISTADA 1 
 
Marcela – Oi, primeiro queria te agradecer por participar dessa nossa conversa. É 
uma conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre vários assuntos. Primeiro 
algumas informações sobre você. Quantos anos você tem? 
Entrevistada 1 - 42 anos. 
 
Marcela – Você é de São Paulo mesmo? 
Entrevistada 1 - Sim, nasci em São Paulo e sempre morei aqui. 
 
Marcela – Seus pais também nasceram em São Paulo? 
Entrevistada 1 - Não, só minha mãe é paulista, meu pai é pernambucano de 
Garanhuns. 
 
Marcela – Você é casada? Mora com quem hoje? 
Entrevistada 1 - Sou casada, moramos eu e meu marido. 
 
Marcela – Vocês tem filhos? 
Entrevistada 1 - Não, optamos por não ter filhos.  
 
Marcela – Algumas pesquisas dizem que as pessoas ganham peso depois que se 
casam você acredita nisso? 
Entrevistada 1 – Nossa, porque será? Eu sempre fui gordinha, desde criança. 
Engraçado que meu marido é bem magro, sempre foi.  
 
Marcela – Atribuem isso ao fato de que as pessoas já conquistaram alguém, então 
deixam os cuidados com o corpo de lado. 
Entrevistada 1 – Que absurdo, eu tenho que conquistar meu marido diariamente e 
ele a mim, se não nosso casamento acaba ou deixa de fazer sentido. Eu conquisto 
meu marido todos os dias na nossa convivência, ele não está comigo por causa do 
meu corpo, isso pode até fazer um homem se aproximar de uma mulher, mas se eles 
não tiverem afinidade não vão ficar juntos. 
 
Marcela – Qual sua formação? Você fez faculdade? 
Entrevistada 1 - Fiz o curso de história, sou formada em história. 
 
Marcela – Por que optou pelo curso de história? 
Entrevistada 1 - Sempre gostei muito da disciplina de história, desde o ensino 
fundamental, então não tive dúvida quando fui fazer faculdade. 
 
Marcela – Você trabalha hoje na área em que se formou? 
Entrevistada 1 - Infelizmente não trabalho na minha área apesar de continuar 
gostando muito dela. 
 
Marcela – E como é a sua atividade profissional atual? 
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Entrevistada 1 - Trabalho no departamento de marketing, sou assistente 
administrativa, gosto do trabalho que faço e do setor onde estou.  
 
Marcela – E quando não está trabalhando o que gosta de fazer? 
Entrevistada 1 - Gosto bastante de ler, ouvir música, conversar com amigos.  
 
Marcela – Você assiste televisão?  
Entrevistada 1 - Sim, bastante. 
 
Marcela – E do quê você gosta de ver na TV? 
Entrevistada 1 - Na televisão atualmente eu assisto a novela Império, gosto de 
jornais, filmes, documentários, entrevistas, programas de viagens, história, geografia 
e arquitetura. Eu adoro novela das 6, chego correndo em casa pra poder assistir, na 
maioria dos dias pego mesmo é o finalzinho dos capítulos. E aquela última, aquela 
que acabou, eu era apaixonada, eu gosto porque a maioria delas aborda o lado 
histórico, e as produções históricas da Globo são muito bem cuidadas. Então acabei 
assinando lá pra eu poder assistir. Eu adoro novela das 6, a última das 8 que é das 9, 
aquela não sei o que de família, é muito chata, às vezes eu via alguma coisa pra ver 
o Gianechinni só, só pra ver ele. 
 
Marcela – Você está gostando da novela atual Império? 
Entrevistada 1 - Fazia tempo que eu não acompanhava uma novela como estou 
acompanhando essa, acho a trama muito interessante e envolvente. 
 
Marcela – Na novela tem muitas atrizes com vários perfis físicos diferentes. Pra você 
como é uma mulher bonita? 
Entrevistada 1 - Acho que a beleza se expressa de várias formas, aos meus olhos, 
beleza não tem idade, cor, tamanho etc., mas socialmente existe o padrão de beleza 
construído pela mídia, que é da mulher estilo manequim, magra e alta.  
 
Marcela – Você falou de padrão de beleza construído pela mídia, acha que a mídia 
tem esse poder todo? 
Entrevistada 1 - A mídia influencia sim, as pessoas querem ser parecidas com as 
atrizes da TV. 
 
Marcela – E você? Também quer ser parecida com as atrizes de TV? Qual sua relação 
com seu corpo? 
Entrevistada 1 - Eu não procuro ser parecida com as atrizes. Gostaria de emagrecer, 
mas adoro comer. Eu sempre fui gordinha, desde criança, nunca fui magra, nunca, 
nunca. Preciso emagrecer, por questão de saúde, ganhei uma hérnia de disco, e 
também a imagem corporal melhora muito perdendo alguns quilos.   
 
Marcela – Quanto ao consumo, como são seus hábitos? O que você compra?  
Entrevistada 1 - Na verdade eu compro o que precisa, o essencial, não tenho 
condições financeiras para fazer loucuras acompanhar marcas e moda, e acho que 
mesmo que tivesse não faria, não dou importância para isso, na minha opinião isso 
tudo é ilusão é besteira, adoro entrar em um shopping olhar as vitrines e sair sabendo 
que não preciso de nada daquilo, é uma sensação de bem estar maravilhosa. Outra 
coisa, eu também não gosto de shopping, gosto de loja de rua. Prefiro economizar 
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para viajar nas férias, que é o que me dá muito prazer, mesmo que seja uma viagem 
curta, para um lugar aqui pertinho.    
 
Marcela – Você falou de marca e de moda, o que é moda pra você?  
Entrevistada 1 – Moda é aquilo que está todo mundo usando, uma blusa, uma calça, 
aquela peça que passa na propaganda da Riachuelo, aquilo é moda. O que sai nos 
desfiles também é moda. 
 
Marcela - E como são suas compras de roupa? Você segue tendências de moda?  
Entrevistada 1 - Eu gosto de roupa confortável, como todos os gordinhos, e gosto 
também de ver o que está na moda, mesmo que eu não vá usar, assisto desfiles, mas 
a moda é feita para pessoas magras, o que não é meu caso. Agora que está surgindo 
as manequins plus size, que na verdade não são tão gordas assim.  
 
Marcela – Você se sente atendida pelo mercado de moda existente? 
Entrevistada 1 - Desde criança eu sempre tive costureira, e adoro isso, então não 
ligo muito para o que está acontecendo no mercado, mesmo porque no mercado as 
gordas são baixas, e eu sou alta, o que me deixa mais fora dos padrões ainda. As 
roupas para gordinhas de uns anos para cá melhoraram muito, no design, tecido, 
aparência, mas os preços ainda são muito altos. Eu acho que eu tenho um histórico 
diferente da maioria das pessoas, quando era criança a gente não costumava comprar 
roupa pronta porque já era muito caro, mesmo com tamanho pequeno, se fazia muito. 
Então desde criança eu sou acostumada com a costureira até hoje. Então o que eu 
gosto de vestir é a costureira quem faz, eu tô ferrada porque é uma profissão que está 
em extinção, alfaiate e costureira está em extinção, essa que costura pra mim ela já 
está com mais de 70 anos, ela não costura porque ela precisa, ela costura porque ela 
gosta o que é raro. Ela já acabou com metade da clientela porque ela está de idade e 
ela não gosta assim, que peça ah eu quero pra domingo, eu quero para o dia tal, ou 
eu quero para uma festa, eu levo tecido pra ela e falo ah quando você tiver um tempo 
você faz. Ás vezes fica de um ano para o outro, mas eu também não me incomodo, 
ela fala você é uma das poucas pessoas que ficaram, porque você não me incomoda, 
pra ah eu quero pra tal dia e tal eu deixo pra ela fazer no tempo dela, porque eu tenho 
mais um problema além de ser gorda eu sou alta então quando eu achava camisa por 
exemplo a camisa ficava aqui o punho... 
 
Marcela – E as lojas de roupa plus size você conhece? Frequenta? 
Entrevistada 1 - Quando começou esse negócio de roupa plus size era roupa para 
mulher baixa e gorda, era o padrão, então eu continuei com a minha história de 
costureira porque aí eu desenho o que eu quero, o que eu gosto e acho confortável e 
ela faz, então eu resolvi meu problema assim. 
 
 
Marcela – Lá no começo você falou da mídia. O que você busca na mídia, informação, 
entretenimento... 
Entrevistada 1 - Como disse anteriormente na televisão eu assisto a novela Império, 
gosto de jornais, filmes, documentários, entrevistas, programas de viagens, história, 
geografia e arquitetura, isso tudo me dá informação e entretenimento. 
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Marcela – E a novela, o que ela traz pra você? 
Entrevistada 1 - Pra mim a novela é mais entretenimento do que qualquer coisa, mas 
as novelas de uma maneira geral influenciam novas gírias, pensamentos, moda, 
música, e mostram através de seus personagens olhares diferentes sobre o cotidiano.  
 
Marcela - E você gosta de novela? Costuma acompanhar? 
Entrevistada 1 - Eu gosto de novela, desde que tenha algum personagem leve 
engraçado, que me dê uma sensação de bem estar e me proporcione umas boas 
gargalhadas como era o caso do Clô da novela Fina Estampa, adorei a novela Joia 
Rara, por ser leve, uma novela de época, e pela mensagem de bem, de amor que era 
transmitida através dos capítulos, não gosto de novela pesada tipo o Rebu, tensa, não 
assisto. 
 
Marcela - Você disse que está assistindo Império agora, o que te chama atenção 
nessa novela? 
Entrevistada 1 - No caso dessa novela é o ator Alexandre Nero, a proximidade com 
a vida real no caso, acho que lembra muito a história do Eike Batista, a música, acabo 
me envolvendo no todo.  
   
Marcela - Acha que as novelas de alguma maneira levam as pessoas a consumirem 
determinados produtos? 
Entrevistada 1 - Com certeza, a gente acaba vendo o que é moda nas ruas através 
das novelas, no meu caso quando gosto acabo comprando a trilha sonora.  
 
Marcela – Além de trilha sonora você já comprou alguma roupa ou acessório que viu 
na novela? 
Entrevistada 1 - Já usei as meias do Dancing Days, a fita no cabelo igual a da Porcina. 
 
Marcela - Você falou que a mídia molda padrões de beleza acredita que a novela 
também molda?  
Entrevistada 1 - Com certeza, a telenovela é uma paixão nacional, ela introduz moda, 
gíria, maquiagem, joias, bijuterias, comida, outras culturas e isso tudo influencia a vida 
dos brasileiros, principalmente os padrões de beleza, que sempre as pessoas acabam 
se inspirando com e como é a protagonista da novela.  Ela se torna uma referência.  
 
Marcela – Vamos assistir uma cena da novela Amor à Vida e aí conversamos mais 
um pouco, pode ser? 
Entrevistada 1 - Claro. 

 
APRESENTADAS CENAS DAS NOVELAS 

 
Marcela – O que você achou dessa cena? 
Entrevistada 1 - Isso é puro preconceito. 
 
Marcela - O que você entende por preconceito? 
Entrevistada 1 - Preconceito é a forma de desqualificar uma pessoa, seja ela por 
crença, cor, raça, modo de falar, modo de ser, forma.  
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Marcela – e isso acontece na vida real? 
Entrevistada 1 - Com certeza. 
 
Marcela - Você acredita que as pessoas são julgadas por sua aparência/imagem?  
Entrevistada 1 - Com certeza. 
 
Marcela – Já viu alguma situação semelhante a essa da novela? 
Entrevistada 1 - No colégio que eu estudei, o Zuleika, na Pompeia, só tinha um negro 
na minha sala e no colégio, ninguém exceto eu conversava ou incluía ele nas 
atividades de sala, ele acabou abandonando o colégio. 
Quando eu era adolescente tinha sempre festa na melhor casa do bairro que para 
minha infelicidade os donos eram amigos do meu pai, eu era obrigada a ir, as meninas 
eram esnobes e excluíam eu e mais duas, por sermos as mais pobres, sem uma roupa 
a altura da delas ou da festa. Foram muitos anos assim, hoje elas não tem roupa 
adequadas para nada, vivem de fazer “sacolé”, o mundo dá muitas voltas é só uma 
questão de esperar.     
      
Marcela - Você acredita que esse tipo de cena influencia nas questões de 
preconceito?  
Entrevistada 1 - Sim em relação aos gordos, eles são sempre chacota em piadas e 
programas humorísticos, veja a fala do Faustão nas Vídeo Cassetadas, ele que 
sempre foi gordo,  e engrossa o time do deboche em relação a quem está acima do 
peso.  
 
Marcela – O que você acha de personagens como a Perséfone estarem nas novelas?  
Entrevistada 1 - A Perséfone é real, é o que você vê no dia a dia, no ônibus, metrô, 
trabalho etc. Acho que o personagem foi importante para humanizar a situação das 
pessoas que estão acima do peso, e diminuir o preconceito em relação a isso. Penso 
que também foi muito exagerada a importância dada a perda da virgindade, acabou 
virando um pastelão. 
 
Marcela – Obrigada pela entrevista. 
Entrevistada 1 - Espero que tenha ajudado. 
 
 
 

ENTREVISTADA 2 
 
Marcela – Oi, muito obrigada por topar participar dessa conversa. A gente vai 
conversando sobre alguns assuntos ligados ao dia a dia, ao corpo, a moda, eu vou 
gravar nossa conversa. Tudo bem? 
Entrevistada 2 - Claro. 
 
Marcela – quantos anos você tem? 
Entrevistada 2 - 35 anos. 
 
Marcela – Você é de São Paulo mesmo? 
Entrevistada 2 - Sou sim, nasci aqui na capital e vivi minha vida toda aqui. 
 
Marcela – Seus pais também nasceram em São Paulo? 
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Entrevistada 2 - Eles são de São Paulo, do Estado de São Paulo, meu pai nasceu na 
capital e minha mãe é do interior, da cidade de Pirassununga. 
 
Marcela – Você mora com seus pais? 
Entrevistada 2 - Não, sou casada, moro com meu marido e meu filhinho de 1 ano. 
 
Marcela – E você fez faculdade? 
Entrevistada 2 - Fiz, terminei administração. 
 
Marcela – Por que optou pelo curso de administração? 
Entrevistada 2 - Gosto de muitas coisas e achei que o curso de administração 
engloba várias áreas por isso que optei. 
 
Marcela – E você hoje trabalha na área administrativa? 
Entrevistada 2 - Trabalho em uma das áreas que englobadas pela administração. 
Gosto muito do meu trabalho e agora que tenho meu filho é bom ter esse horário mais 
certinho, comercial, de segunda a sexta. 
 
Marcela – Quando você não está trabalhando o que gosta de fazer?  
Entrevistada 2 - Gosto muito de assistir televisão, assisto telejornais, filmes e novelas. 
 
Marcela – O que significa assistir televisão pra você? 
Entrevistada 2 - A televisão faz parte de umas das minhas formas de entretenimento. 
Sempre procuro informações, notícias e distração na TV. 
 
Marcela – Você falou que assiste novela. Qual a sua relação com as telenovelas?  
Entrevistada 2 - Gosto muito de acompanhar as novelas, porém no momento só estou 
conseguindo acompanhar a novela das 21h. Recentemente acompanhava a novela 
das 18h e 19h. Acompanhei alguns capítulos da novela das 23h. Gosto muito dos 
enredos, das histórias que se aproximam da vida da gente.  
 
Marcela – Você acha que o mais importante na novela é o enredo ou ela tem mais 
algum papel, alguma coisa que ela influencia? 
Entrevistada 2 - A novela influencia no consumo de muitos produtos, eu mesma já 
usei um esmalte que uma determinada atriz da novela usava, aquele da Giovana 
Antonelli, lembra? Então sim, eu acredito que ela influencia em muita coisa. A 
telenovela faz muito isso, porque influencia as pessoas a comprarem roupas e 
acessórios utilizados por eles. 
 
Marcela – O que você acha das atrizes que aparecem nas novelas? 
Entrevistada 2 - Elas são o modelo de beleza, toda mulher quer ser como elas. 
 
Marcela – Como assim modelo de beleza?  
Entrevistada 2 - A novela mostra padrões e algumas pessoas querem ser como os 
famosos e seguem a aparência desses famosos. 
 
Marcela – Pra você o que é uma mulher bonita? 
Entrevistada 2 - Uma mulher bonita pra mim é aquela mulher que se arruma bem. 
Claro que tem aquelas que são bonitas por natureza rsrs... Mas, enfim acredito que 
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não tenha um padrão de beleza. Tem algumas pessoas que constroem padrões, como 
famosos e pessoas que os seguem. 
 
Marcela – O que são esses padrões de beleza? 
Entrevistada 2 - É o que a mídia estimula as pessoas ou seja, passam a ideia de que 
mulher tem que ser magra tipo as musas das novelas e as modelos para serem 
bonitas e homem tem que ser fortão, bombado pra ser o cara. E isso 
consequentemente faz com que pessoas que se deixam levar por esse padrão façam 
loucuras colocando sua saúde em risco para chegarem ao tão sonhado corpo perfeito. 
 
Marcela – Dentro disso, qual sua relação com seu corpo? 
Entrevistada 2 - Não estou satisfeita com minha imagem corporal. Minha barriga e 
meu bumbum me incomodam bastante. Sempre fui gordinha, mas depois que 
engravidei meu corpo mudou, engordei bastante e não consigo mais voltar a como 
era antes. Quero emagrecer porque é mais fácil pra comprar roupa. 
 
Marcela – Isso te impede de fazer alguma coisa? 
Entrevistada 2 - Não, só é mais difícil pra comprar roupa. 
 
Marcela – Por falar em comprar, como você costuma comprar? 
Entrevistada 2 - Antes de eu ter filho eu era muito consumista, agora estou mais 
controlada. Gosto muito de comprar roupas, bolsas e sapatos. Gosto de comprar em 
algumas lojas como a Marisa, Passarela. O consumo move o mundo. 
 
Marcela – Já que você falou de roupa. Esse é um assunto que te interessa? 
Entrevistada 2 – Moda você quer dizer. 
 
Marcela – É, aliás o que é moda pra você? 
Entrevistada 2 – É uma roupa bonita, não necessariamente de grife, mas que esteja 
de acordo com o que os grandes estilistas estão ditando como tendência da época. 
 
Marcela – E você costuma seguir moda? 
Entrevistada 2 - Não sigo a moda. Sempre compro de acordo com meu gosto, mesmo 
porque não me sinto atendida pelo mercado de moda existente. 
 
Marcela – Por que? 
Entrevistada 2 - Não é em todas as lojas que consigo roupa pra mim. Acontece muito 
de eu gostar da roupa, mas só tem tamanhos até o G ou até 44 por exemplo e como 
sou grandona nada me serve é difícil achar algo que fique bem. 
 
Marcela – E como você se sente quando isso acontece? 
Entrevistada 2 - Ah fico chateada, porque como disse é complicado acaba sendo 
constrangedor. Acho que por isso hoje compro bem menos do que comprava antes, 
quando as roupas de tamanho normal me serviam, eu gostava muito de ir comprar 
roupas com as minhas amigas, experimentar, uma dar palpite na da outra, agora 
prefiro ir sozinha pra não passar vergonha. 
 
Marcela – Vou passar uma cena da novela Amor à Vida e a gente volta a conversar 
tá... 
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  APRESENTADAS CENAS DA NOVELA AMOR À VIDA 
 
Marcela – Você acredita que as pessoas são julgadas por sua aparência? 
Entrevistada 2 - Acredito sim que as pessoas são julgadas pela aparência. Conheço 
pessoas que deixam de participar de várias atividades por conta da aparência. 
 
Marcela –  Como assim? 
Entrevistada 2 - Tem gente que deixa de ir a festas, praia, piscina com os filhos 
porque acha que os outros vão ficar olhando para elas. Tenho uma amiga que se você 
chamar para um churrasco e falar que é numa casa que tem piscina ela não vai. 
 
Marcela – Por que? 
Entrevistada 2 - Isso acontece por preconceito dos outros. 
 
Marcela – E o que você entende por preconceito? 
Entrevistada 2 – Mau  julgamento das pessoas. 
 
Marcela – Mau julgamento das pessoas ou imaginar que as pessoas farão esse 
julgamento? 
Entrevistada 2 - As duas coisas eu acho, a gente se sente mal porque olham pra 
gente, as vezes a pessoa nem tá pensando mal de você, mas como você não está 
satisfeita com a sua imagem já acha que estão olhando e falando de você. 
 
Marcela – Você já viu ou já viveu alguma situação de preconceito ou exclusão?  
Entrevistada 2 - Várias vezes no dia-a-dia sofremos preconceito, seja pela roupa que 
você está, seja pelo cabelo ou pela cor. Quando adolescente me sentia excluída por 
não usar roupas de marca e por ter o cabelo crespo. Na minha época não existia o 
bulling, mas sofri vários. Me senti muito mal. 
 
Marcela – Você acredita que a mídia influencia nas questões de preconceito?  
Entrevistada 2 - Acredito que sim, pois na mídia sempre aparece as pessoas que 
eles acham que estão no padrão de beleza, aquele da mulher magra, loira, alta, olhos 
claros, e isso acaba gerando o preconceito. 
 
Marcela – Vou passar algumas cenas das novelas Avenida Brasil e Amor à Vida e a 
gente comenta depois. 
 

APRESENTADAS AS CENAS DA NOVELA AVENIDA BRASIL 
 
Marcela – O que você achou das cenas que viu? 
Entrevistada 2 – Só não consigo acreditar que uma mãe tenha preconceito com a 
própria filha, mas as cenas da Perséfone acontecem mesmo, são muito reais. 
 
Marcela – Personagens como a Perséfone são importantes para... 
Entrevistada 2 - Só acho que a mídia tem que colocar pessoas “acima do peso”, como 
a personagem da Perséfone, mas com histórias normais como os outros personagens 
e não mostrando que ser gordo é um comportamento errado. Assim a sociedade não 
se prenderiam ao padrão de beleza que tanto aparece nas novelas, como moças 
magrinhas, cabelos lisos... 
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ENTREVISTADA 3 
 

Marcela – Oi, primeiro quero te agradecer por topar essa conversa assim de última 
hora... Bom, só pra te explicar um pouquinho, eu estou fazendo mestrado e estou 
pesquisando a relação da mulher considerada plus size com a moda e com a 
telenovela. 
Entrevistada 3 – Bacana.  
 
Marcela – Eu vou gravar a nossa conversa, tudo bem? 
Entrevistada 3 – Claro. 
 
Marcela - Quantos anos você tem? 
Entrevistada 3 - Tenho 35. 
 
Marcela – Você é de São Paulo? 
Entrevistada 3 - Nasci na capital e sempre vivi na grande São Paulo, em Itapecerica 
da Serra até 1 ano de idade, depois Embu das Artes até os 20, mudei pra Cotia e 
morei lá até os 33 anos, e agora estou de volta a capital morando no bairro do Jaguaré. 
 
Marcela – Sua família também é de São Paulo? 
Entrevistada 3 – Não, meus pais são do estado do Ceará e vieram pra São Paulo um 
pouco antes de eu nascer. 
 
Marcela – Você mora com quem atualmente? 
Entrevistada 3 - Eu sou casada e moro apenas com meu esposo, não tenho filhos. 
 
Marcela – Como foi sua infância e adolescência?  
Entrevistada 3 – Tive uma infância humilde, mas feliz. A adolescência foi mais 
turbulenta, minha mãe teve problemas de saúde e meus pais se separaram quando 
eu tinha 17 anos. 
  
Marcela – E você acha que isso influenciou de alguma forma em quem você é hoje? 
Entrevistada 3 – Acho que não, foi muito difícil, mas passou. 
 
Marcela - Qual sua escolaridade? 
Entrevistada 3 - Sou técnica em edificações e estou cursando Engenharia civil. 
 
Marcela – Que bacana! Como foi essa escolha pela engenharia? 
Entrevistada 3 – Escolhi a profissão que queria seguir, eu tinha 12 anos e sempre 
gostei de construção. 
 
Marcela – E você hoje trabalha no que se formou? 
Entrevistada 3 - Sim, sim, gosto muito do meu trabalho, é muito corrido e muitas 
responsabilidades, mas é muito bom. 
 
Marcela – E quando não está trabalhando o que você gosta de fazer? 
Entrevistada 3 - Gosto mais de estar com minha família. 
 
Marcela – De lazer assim você costuma fazer o que? 
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Entrevistada 3 – Programas familiares mesmo, quando a gente sai é pra comer ou 
pra um shopping. Em casa assisto filme ou televisão, mas não gosto muito de TV, vejo 
mais produções bíblicas, acho que o que passa hoje é a imagem de coisas muito 
negativas, tudo tem corrupção, roubo, morte, mensagens do mal mesmo, sabe. Não 
assisto esses jornais que só mostram desgraça. As pessoas deviam buscar mais a 
Deus ao invés de assistir essas coisas. Não que a TV não mostre coisas boas 
também, algumas produções da Record são muito interessantes, mas penso que 
quando você assiste um programa que vai contra os ensinamentos da Bíblia você está 
deixando isso entrar na sua casa, na sua vida, te fazer mal. A TV tem um poder muito 
grande de influenciar a mente das pessoas, de persuadir mesmo, convencer, 
transformar o pensamento. 
 
Marcela – E de novela você gosta? 
Entrevistada 3 - Em geral não gosto de novela, acabo assistindo um ou outro capitulo, 
pelo fato de meu marido não perder um capitulo, quando estou com ele acabo 
assistindo. Sabe, uma das obrigações da mulher casada é fazer companhia para o 
marido e agradá-lo no que ele gosta de fazer. Gosto muito das produções bíblicas da 
Record. 
 
Marcela – Como você busca informação e entretenimento? 
Entrevistada 3 – Mais na Internet e televisão mesmo, pela facilidade de acesso. 
Assisto jornal e consulto sites como uol, folha e sites evangélicos. 
 
Marcela – Na questão do consumo você acha que a televisão tem alguma influência? 
Entrevistada 3 - Influencia demais. 
 
Marcela – A novela também? 
Entrevistada 3 – Com certeza. 
 
Marcela – Você já comprou alguma coisa por ter visto na novela? 
Entrevistada 3 – Eu repugno comprar por impulso, só compro o que preciso muito, e 
quando preciso muito. Não compro porque está na novela, já usei sim, roupas que 
estavam na novela, mas não por ser da TV, mas porque gostei. 
 
Marcela – Como você faz suas compras? 
Entrevistada 3 – Eu só compro o que preciso, não sou consumista, demoro muito 
para comprar, normalmente compro roupa só uma vez por ano no fim do ano. 
 
Marcela – Só com roupas você é assim? E a compra de outros itens? Sapatos, 
bolsas? 
Entrevistada 3 – Também não compro outros itens. A minha única compra mensal é 
de mercado, compro comida, faço feira, não compro itens pra casa tipo panela, talher, 
copo, liquidificador a não ser que o velho quebre. Não compro sapato e bolsa à toa, 
se eu tenho uns 3 ou 4 pares de sapato, uma sandalinha e um chinelo tá bom.  
 
 
Marcela – E seu marido ele compra? 
Entrevistada 3 – Ele também não compra, somos muito parecidos nisso. Eu faço 
compras de roupa e sapato pra nós dois no final do ano, normalmente lá pelo mês de 
novembro que é pra não pegar os preços altos do Natal. 
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Marcela – E nessa compra de roupa que você faz no ano tem alguma loja em que 
você prefira comprar?  
Entrevistada 3 – Compro nas que estão mais próximas, não vou muito longe de casa 
ou do meu trabalho pra comprar, mesmo porque trabalho no largo de Pinheiros que é 
uma região muito boa pra compras, tem lojas baratas e boas. 
 
Marcela – Você falou da compra de roupas que faz uma vez por ano. Você se 
preocupa em seguir moda ou tendências de moda? Aliás o que é moda na sua 
opinião? 
Entrevistada 3 – Moda pra mim é aquilo que está na vitrine das lojas, ou seja, as 
roupas que todo mundo deseja usar. 
 
Marcela – E você se preocupa em usar essas roupas? 
Entrevistada 3 - Não, mesmo porque nunca acho o que gosto, compro o que me 
serve. 
 
Marcela - Já ouviu falar de moda plus size? Você costuma comprar nessas lojas 
especializadas em tamanho grande?  
Entrevistada 3 - Sim, compro nelas, mas os preços são sempre bem acima das 
demais, talvez por isso eu não compre tanta roupa assim. 
 
Marcela – Você disse que não se preocupa com moda porque às vezes as peças não 
te servem, mas você acha moda importante? 
Entrevistada 3 – Não, não acho não. Eu sou muito conservadora no meu jeito de 
vestir, a moda é muito extravagante, eu acho feio. Acho que moda é pra atriz e modelo 
não pra gente comum. 
 
Marcela – Você acha que o mercado de moda hoje atende as mulheres que vestem 
tamanhos acima do 44? 
Entrevistada 3 - Não, não atende de jeito nenhum, a moda é feita para as mulheres 
magras e não pra nós. Por isso que, como eu já disse, atualmente compro o que serve, 
não o que gosto. 
 
Marcela - O seu corpo hoje então influencia na sua forma de comprar?  
Entrevistada 3 - Sim, não tenho muita paciência pra ficar experimentando roupa, se 
eu coloco uma blusa e ela serve, eu já compro uma de cada cor daquele modelo e 
naquele tamanho. 
 
Marcela – Como é a sua relação com seu corpo hoje? Essa relação é diferente da 
que você tinha na sua infância e adolescência?  
Entrevistada 3 - Na minha infância e adolescência eu não tinha problema com 
gordura, esse problema começou depois dos 17 anos, na separação dos meus pais e 
quando minha mãe ficou doente. Na adolescência era coisa de adolescente, achava 
meus pés feios as unhas feias, hoje apesar de estar gordinha acho tudo lindo. 
 
Marcela – Então você está satisfeita com a sua imagem corporal? 
Entrevistada 3 - Na verdade não é que eu esteja insatisfeita, eu gosto de mim, mas 
queria perder meu excesso de peso, uns 25 quilos sabe, pra me sentir mais leve e 
conseguir comprar roupas mais bonitas. 
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Marcela – Falando um pouco dessa questão de imagem corporal, física, pra você 
como é uma mulher bonita?  
Entrevistada 3 - Eu sou uma mulher bonita, só que gorda. 
 
Marcela – Você acredita que existem padrões de beleza na sociedade brasileira?  
Entrevistada 3 - Claro que sim, existe padrões de beleza e eles são cruéis, o belo pra 
sociedade é o corpo sarado, magro, a cara mascarada cheia de maquiagem colorida, 
a unha vermelha, e por aí vai. Eu não concordo com esses padrões, gosto da beleza 
natural, do corpo saudável, não obrigatoriamente magro, mas também não obeso, da 
cara limpa, em que eu possa ver as marcas do tempo no rosto de uma mulher e não 
uma camada enorme de produto químico. 
 
Marcela - Você acredita que esses padrões são naturais ou eles são construídos?  
Entrevistada 3 – Lógico que eles são construídos, a mídia constrói. 
 
Marcela – A mídia? 
Entrevistada 3 – Sim, as empresas precisam vender, fazem anúncios e divulgam na 
mídia que o bonito é ser magra e bronzeada, aí vende biquíni, loção de bronzear, aí 
você precisa de um produto pra não engordar então vendem shake da Luciana 
Gimenez, barrinha da Galisteu. 
 
Marcela - Você acredita que a mídia molda padrões de beleza e de vida cotidiana?  
Entrevistada 3 - Claro que sim, as pessoas repetem o que veem na TV o tempo todo, 
os jovens acham que o comportamento certo é o da Malhação, que o legal é ser como 
aquela molecada de lá. 
 
Marcela – A Malhação é uma novela certo? Então a novela também molda esses 
comportamentos? 
Entrevistada 3 - É o que a novela mais faz. 
 
Marcela – Você acredita que a novela tem esse poder por quê? 
Entrevistada 3 - Acho que porque as pessoas se identificam com as histórias dos 
personagens e querem ser iguais a eles e ter o final feliz deles. 
 
Marcela - Você acredita que as pessoas são julgadas por sua aparência, imagem?  
Entrevistada 3 – Muito. Sim, sim, as pessoas julgam pela aparência o tempo todo, 
todo mundo olha para o outro já procurando defeito. 
 
Marcela – Nossa! Você acha que a gente sempre busca um defeito no outro? 
Entrevistada 3 – Acho sim, a gente sempre quer ser melhor que o outro por isso 
precisa achar alguma coisa, que normalmente é na aparência, pra se achar melhor, 
mais bonito. 
 
Marcela - Você acha que alguém deixa de frequentar algum lugar por conta de sua 
aparência física? 
Entrevistada 3 - Não sei se isso acontece, mas sinto diferença de alguns dependendo 
de como me visto, ou me arrumo, por exemplo. 
 
Marcela – isso seria preconceito? 
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Entrevistada 3 – Sim, seria sim, pra mim preconceito nada mais é do que a falta de 
respeito e amor pelo próximo. 
 
Marcela - Dentro desse contexto você já viu ou já viveu alguma situação de 
preconceito ou exclusão?  
Entrevistada 3 – Sou evangélica sabe, nasci numa família evangélica e que respeita 
muito a religião, estas situações ocorreram na minha infância e adolescência, já tive 
colegas de sala com o isqueiro na mão para queimar os pelos da minha perna porque 
minha mãe não deixava depilar. Eu era chamada de a crente. Hoje ser crente ou 
evangélico é moda, mas a 20 anos atrás não era tão simples. Percebo hoje ainda 
entre pessoas de meu convívio, atitudes preconceituosas em relação a nordestinos, 
estes em relação a negros e todos em relação a classe social. Por um tempo acreditei 
que preconceito era coisa de filme americano, mas hoje vejo na roda de amigos, em 
reuniões, em palestras comportamentais. Não consigo aqui dizer um caso específico, 
mas tem sim. 
 
Marcela - Você já deixou de fazer alguma coisa ou conhece alguém que já deixou de 
fazer alguma coisa por conta da aparência? 
Entrevistada 3 - Já deixei sim, uma pessoa gorda não tem prazer em ir na praia por 
exemplo, é constrangedor todo mundo olhando pra você. 
 
Marcela - Você acredita que a mídia influencia também nas questões de estigma e 
preconceito?  
Entrevistada 3 - Com certeza absoluta, a partir do momento que a mídia diz o que é 
certo ou errado, quem é bonito e quem é feio ela está julgando e ensinando seu leitor 
ou espectador de TV a julgar como a mídia acha adequado. 
 
Marcela – Mas quem é essa mídia que acha adequado? 
Entrevistada 3 - São os donos de jornal, de emissoras de TV, de rádio, as pessoas 
deveriam ouvir mais a Deus e menos a mídia. A televisão é coisa do demônio. Eu só 
assisto TV quando alguma coisa me chama muito a atenção e se for algo bom, que 
Deus aprova. Aprendi na igreja, desde criança, que precisamos nos manter distantes 
da TV para que ela não nos influencie para o mal. 
 
Marcela – Você acha então que não tem nada de positivo na mídia, na televisão, nas 
novelas? 
Entrevistada 3 – Na mídia e na televisão em geral até tem coisas boas, os telejornais, 
tirando aqueles tipo,  Datena. As produções bíblicas da Record são muito educativas. 
Tem um programa na Record também que ensina a mulher a respeitar o marido e 
como o casal deve se comportar perante as leis de Deus que é muito bom também. 
 
Marcela – Você prefere a Record a outras emissoras? 
Entrevistada 3 – Eu sou da igreja então acho a programação da Record mais limpa 
e voltada aos interesses do cristão. Não tem palavrão e nem baixaria como tem na 
Globo, por exemplo. 
 
Marcela – Então você não assiste a Globo? 
Entrevistada 3 – Dificilmente, meu marido gosta muito das novelas das 9 então eu 
assisto com ele as vezes. Sabe, uma das coisas que a gente aprende sendo casada 
é que a mulher sempre tem que ceder mais que o marido, então se ele está na sala 
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assistindo a novela dele e eu quero e devo fazer companhia ao meu marido então fico 
lá com ele, mas nem presto muita atenção na TV. 
 
Marcela – Meu objeto de estudo é a telenovela, eu estou analisando duas novelas da 
Globo exibidas no horário das 21h, Avenida Brasil e Amor à Vida, estou analisando 
personagens específicos. Vou passar duas cenas pra você e a gente fala um 
pouquinho delas tá? 
Entrevistada 3 – Tá bom. 
 

APRESENTADA CENAS DAS TELENOVELAS 
 

Marcela – Você assistiu essas duas novelas? 
Entrevistada 3 – Eu não assisto novelas. Vi uma ou duas vezes de relance essas 
duas aí. Essa Amor à Vida, só sei dela, justamente pela polêmica causada dessa 
personagem na época da novela. 
 
Marcela – Você acha importante a inclusão de personagens fora dos padrões de 
beleza e magreza nas telenovelas?  
Entrevistada 3 – Acho, mas não precisa ser forçado como foi, deveria ser natural, se 
a novela quer ser realista ela devia tratar essas pessoas como normais e não como 
aberrações como trata atualmente. O gordo, o deficiente, o feio existem no dia a dia, 
no nosso convívio e não precisa colocar uma historinha como a dessa moça tentando 
a todo custo arrumar um homem, ela não precisa disso, ela pode ser uma mulher 
normal, que trabalha, namora, sai com as amigas. 
 
Marcela - Você acredita que a presença de personagens como a Perséfone, de Amor 
à Vida, nas telenovelas é importante para discutir as questões de preconceito e 
adequação a padrões de beleza?  
Entrevistada 3 - Acho que pessoas como ela devem entrar em novelas como são as 
pessoas na vida real, sem estar vinculadas a uma ideia de combate ao preconceito, 
isso acaba aumentando o preconceito e ficando ruim, falta naturalidade. 
 
 

 
ENTREVISTADA 4 

 
 
Marcela – Oi, eu vou gravar a nossa conversa, tudo bem por você? 
Entrevistada 4 – Sim, sem problema. 
 
Marcela – Então, eu estou fazendo uma pesquisa para a minha dissertação de 
mestrado sobre telenovela e moda plus size e a gente vai conversar um pouquinho 
sobre esses dois assuntos e sobre você em relação a eles. 
Entrevistada 4 – Tá bom. 
 
Marcela – Quantos anos você tem?  
Entrevistada 4 – 28. 
 
Marcela – Nasceu em São Paulo mesmo? 
Entrevistada 4 – sim. 
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Marcela – Sua família também é toda daqui?  
Entrevistada 4 – Meus pais nasceram em São Paulo também. 
 
Marcela – E hoje você mora com quem? 
Entrevistada 4 – Moro com meu marido, é marido sabe, eu considero, estamos 
morando juntos há pouco tempo. 
 
Marcela – Você fez faculdade?  
Entrevistada 4 – Fiz sim, tenho pós-graduação em administração financeira, me 
formei nessa área por acaso, trabalhava na área financeira e acabei estudando nessa 
área. 
 
Marcela - E você continua na área financeira? 
Entrevistada 4 – Sim, trabalho com análises financeiras, gosto do que faço e tenho 
horário bastante flexível, o que é muito bom. 
 
Marcela - Quando você não está trabalhando o que gosta de fazer?  
Entrevistada 4 – Quando não estou no trabalho, gosto de sair com amigos e marido, 
andar de patins.  
 
Marcela - E em casa quais são suas atividades de lazer? 
Entrevistada 4 – Assisto um pouco de televisão, mas quase não assisto TV, quando 
assisto normalmente são séries. 
 
Marcela – Você busca informação e entretenimento em qual meio? 
Entrevistada 4 – Mais na internet, eu leio muito jornal e revista pela internet, como 
trabalho na área financeira as análises dos jornais são muito melhores do que as feitas 
na televisão e é dessa parte de finanças e economia que me interessa. 
 
Marcela - Pra você como é uma mulher bonita?  
Entrevistada 4 – Não vejo um padrão de beleza para mulheres, acredito que se a 
pessoa se sente bem, não precisa ser gorda ou magra, vai muito da alta estima de 
cada um, mas para a sociedade quanto menor o manequim melhor. Em minha opinião, 
muitas pessoas estão se cuidando mais e tentando diminuir o peso também pela 
saúde, que está em foco ultimamente. 
 
Marcela – Você acha que existe um padrão de beleza? 
Entrevistada 4 – Não é que existe um padrão de beleza e nem que não existe.  As 
mulheres gostam de estar bonitas, se sentir bonitas. 
 
Marcela – E o que é estar bonita? 
Entrevistada 4 – é estar bem com você mesma, estar satisfeita com o que você é 
internamente e com o seu externo, o seu corpo, o seu rosto. 
 
Marcela - Qual sua relação com seu corpo?  
Entrevistada 4 – Difícil, muito difícil (risada). Não me sinto satisfeita com meu corpo, 
acredito que sempre podemos melhorar, quando estou vestida até que vai a calça 
segura porque quando tira todas as coisas caem. O que mais me incomoda é provar 
uma determinada roupa e não servir ou não achar um número que sirva em alguma 



137 
 

loja. Eu já fui do P, M, G de criança para o 40, 42, com 16 anos eu vestia 46, hoje eu 
não visto 46 eu visto 50, e eu cresci se hoje eu tenho 1 metro e meio imagina com 16 
anos. Então eu era muito menor, consequência disso eu era muito mais gordinha, pelo 
menos parecia mais. Quando eu era criança eu era magrinha aí passamos por uns 
problemas em casa e tudo voltava pra mim no psicológico, eu comia muito porque eu 
ficava nervosa com outras coisas e eu descontava na comida, eu nunca fui de comer 
chocolate, doce, bala, chiclete, não era por isso, mas eu tinha problemas e foi por isso 
que eu engordei porque a minha mãe é desse tamanho e o meu pai também, então 
os dois são bem magros, a minha família não tem histórico de gente muito gorda. 
 
Marcela – Você compra muita roupa? O que você mais compra? 
Entrevistada 4 – Compro hoje mais por necessidade, mas isso é mais uma regra 
financeira do que por causa do meu corpo. Gosto de roupas que me façam sentir bem, 
que fiquem bonitas, mas ao mesmo tempo confortáveis. 
 
Marcela - Falando de vestuário e moda, o que é moda pra você? 
Entrevistada 4 – ah, é uma calça legal, que te deixa jovem, bonita, uma roupa dessas 
que estão na moda, que todo mundo tá usando e querendo usar. 
 
Marcela - Como você costuma comprar suas roupas? Você busca estar na moda ou 
seguir tendências de moda? 
Entrevistada 4 – Na realidade acredito que todos sigamos a moda, por que é o que 
se vende no momento em que vamos comprar, não fico à procura de produtos da 
moda, mas acabo comprando algumas coisas quando gosto. 
 
Marcela - Você se sente atendida pelo mercado de moda existente?  
Entrevistada 4 – De certo modo encontro muita coisa, mas muitas coisas não são 
feitas para pessoas acima do peso, no caso o máximo vendido e facilmente 
encontrado, são peças até o tamanho G, e pequeno, digo que não condizem com o G 
real e se você usa um tamanho diferente disso fica muito difícil encontrar. 
 
Marcela – Você procura em lojas especializadas em tamanhos grandes? 
Entrevistada 4 – Eu não gosto muito dessas lojas, elas fazem eu me sentir mais gorda 
do que eu realmente estou eu acho. Além disso, quando você entra numa loja dessas 
as pessoas que estão de fora, por exemplo, no shopping já olham com aquela cara 
de lá vai a gorda comprar roupa pra gorda. Sem contar os nomes dessas lojas que 
são absurdos, você já percebeu os nomes das lojas? Tem uma famosa que chama 
Palank, e o que é um palanque? Um lugar grande e espaçoso para um político 
discursar. Uma outra que vi uma vez chama Fofinhas, fala a verdade eu não sou 
fofinha eu sou gorda, se esse nome é pra tentar aproximar a loja da cliente na minha 
opinião ele faz justamente o contrário. 
 
Marcela – Interessante isso que você diz, dos nomes das lojas. 
Entrevistada 4 – Sei lá! Porque não pode ter um nome normal ou vender roupas de 
tamanho grande em lojas de departamento normais tipo Marisa ou Renner? Às vezes 
eu acho roupa pra mim nessas lojas, mas são duas araras separadas lá num cantinho 
escrito plus size em cima. 
 
Marcela – E como você se sente quando vai comprar roupa?  
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Entrevistada 4 – Pra ser sincera eu não tenho o menor prazer em comprar roupa, 
compro porque não posso sair pelada por aí, mas é constrangedor você ter que ir lá 
num cantinho pegar uma peça de roupa, ou ter que entrar numa loja específica, como 
se você tivesse uma doença contagiosa e não pudesse andar com as outras pessoas. 
 
Marcela – Você acha que as lojas excluem as pessoas gordas? 
Entrevistada 4 – Totalmente. É um tipo de preconceito sabe, agora tem lei do idoso, 
do negro, do índio, de inclusão do deficiente, devia ter uma lei de inclusão do gordo 
também (risos). 
 
Marcela – Você falou de preconceito, o que você entende por preconceito? 
Entrevistada 4 – Acredito que preconceito seja uma opinião negativa antecipada de 
algo que não se conhece, julgando alguma condição ou menosprezando alguém de 
alguma maneira, chegando até a sentir-se superior à outra pessoa. 
 
Marcela - Você acredita que as pessoas julgam umas as outra pela aparência física?  
Entrevistada 4 – Muitas pessoas julgam pela aparência alheia, e por isso podem até 
fazer com que pessoas se sintam humilhadas ou excluídas sim. 
 
Marcela – Você já deixou de frequentar algum lugar, ou conhece alguém que já 
deixou, por conta desse julgamento? 
Entrevistada 4 – Eu nunca deixei de ir a lugar nenhum e não deixaria de fazer parte 
de um grupo por este motivo, não me recordo de ter passado por nenhuma situação 
de preconceito comigo assim na rua. Eu já sofri preconceito dentro da minha casa, eu 
tenho um tio que eu adoro ele, mas ele vem me abraçar, eu amo meu tio de paixão, 
mas ele vem e aí gorda, e eu não era gorda, mas para uma criança isso fica, então 
tudo que eu ia comer ou alguma coisa que eu ia fazer ficavam olhando, isso causa um 
trauma. 
  
Marcela – E com outras pessoas, você já viu alguma situação de preconceito? 
Entrevistada 4 – Não que me lembre no momento. 
 
Marcela – Em relação ao preconceito você acha que a mídia tem algum poder?  
Entrevistada 4 – Acredito que a mídia saiba manipular a opinião das pessoas e por 
isso que se vende tanto através dela, não preconceito, isso nasce com algumas 
pessoas. 
 
Marcela – Por falar em mídia, quais as formas de informação e entretenimento que 
você está acostumado a utilizar?  
Entrevistada 4 – Como falei antes eu quase nunca assisto televisão, não assisto 
muito TV, busco muita informação na Internet e em outros meios de comunicação 
como rádio. 
 
Marcela - Nem novela você assiste? Você gosta de telenovela? Você acompanha, 
assiste? 
Entrevistada 4  – Na realidade tem passado na TV muita coisa ruim, não tenho 
acompanhado nenhuma novela, até mesmo por que estudo à noite e chego em casa 
muito tarde, eu não consigo assistir porque eu chego em casa meia-noite, eu venho 
de manhã, eu entro as 9 ou 9 e meia e depois eu fico das 6 até as 9 esperando o 
horário do inglês pra poder ir pra aula e assistir a aula até as 11 aí as 11 eu vou pra 
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casa então não assistia nada. E agora eu tô fazendo academia das 6 até a hora que 
dá e aí ocupando esse tempo porque era um saco, era muito chato ficar aqui sem 
fazer nada e por causa disso não dá pra assistir, mas acompanho, a gente sempre 
acaba acompanhando num intervalo de um programa você sempre acaba pegando 
as melhores partes eles passam assim, eles dão um flash. O pessoal também 
comenta o tempo todo da novela. Aqui era um falatório quando aquele Felix vendia 
hot dog na 25 de março, todo mundo sabia as falas dele, comentavam, imitavam. 
Mesmo quem não assiste fica sabendo o que está passando. 
Marcela – Se você não estivesse estudando assistiria? 
Entrevistada 4 – Acho que não, mesmo que não estivesse estudando acredito que 
me ocuparia com outra coisa, não perderia meu tempo assistindo novela. 
 
Marcela - Você acredita que algumas pessoas comprem coisas porque viram na 
novela? 
Entrevistada 4 – Isso é fato! Eu trabalhava em um centro de comercio popular, lá na 
25 de março sabe, e sempre presenciei modinhas de acordo com as novelas da 
época, o brinquinho dessa personagem, o anel daquela, o batom da outra, as pessoas 
compram sim o que está na novela. Era só aparecer um brinco, um anel, um colar ou 
uma unha diferente, o “tererezinho” lá das Chiquititas tudo se vende para o público. E 
o público não eu vou comprar porque eu vi aqui o povo pergunta ah você tem isso que 
passou na novela, que eu vi na TV, e as pessoas são fanáticas por essas coisas 
entendeu. 
 
Marcela – Você já comprou alguma coisa que estivesse na novela? 
Entrevistada 4 – Eu não me influencio por estes personagens, não me lembro de ter 
comprado algo por que estava na TV. 
 
Marcela – E você acha que a novela influencia as pessoas? 
Entrevistada 4 – Claro que influencia, se não influenciasse não tinha tanta empresa 
pagando uma fortuna pra fazer merchandising em telenovela. A novela faz você 
comprar sem perceber que está comprando, como se aquele produto fosse essencial 
pra sua vida. 
 
Marcela – São comportamentos de compra que a novela influencia ou ela também 
afeta o comportamento social? 
Entrevistada 4 – A novela mexe com a cabeça das pessoas, elas começam a se 
vestir como uma personagem, usar as falas mais marcantes da personagem e até se 
comportar como as personagens. 
 
Marcela – Qual foi a última novela que você assistiu? 
Entrevistada 4 – Assistir assim de verdade acho que foi Malhação, quando eu era 
adolescente. Agora eu vejo um pedaço de uma muito de vez em quando. 
 
Marcela – Você assistiu Avenida Brasil e Amor à Vida? 
Entrevistada 4 – mais ou menos, vi alguns capítulos, eu via quando chegava mais 
cedo da aula. 
 
Marcela – Lembra da personagem Perséfone? 
Entrevistada 4 – A gordinha? 
 



140 
 

Marcela – É. 
Entrevistada 4 – Lembro sim, eu gosto muito daquela atriz Fabiana Karla. Esse 
personagem acredito que todo mundo conheça porque assim eu não assisti, mas eu 
acompanhei e vi que no começo ela era uma pessoa totalmente fora do ciclo de 
qualquer ciclo pessoal ela não tinha amigos, ela tinha uma amiga que acompanhava 
ela sempre porque trabalhava junto, ela não tinha ninguém que se interessasse por 
ela, nenhum rapaz se interessava, ela não tinha namorado, não tinha paquera, não 
tinha nada. 
 
Marcela – Vou passar uma cena rapidinha e a gente comenta depois pode ser? 
Entrevistada 4 – Sim. 
 

APRESENTAÇÃO DE CENAS DAS TELENOVELAS 
 
Marcela – Você acha que situações como essa do vídeo de existem? 
Entrevistada 4 – Existem sim, tem gente que sofre preconceito dentro de casa por 
ser gordo ou por ser magro demais, por estar fora daquilo que esperam da pessoa. 
 
Marcela – O que você achou da personagem Perséfone? 
Entrevistada 4 – Sinceramente achei que ela podia ser uma pessoa mais normal, 
menos forçada, menos desesperada pra perder a virgindade, acho que eles pegaram 
muito nessa história e a vida dela de verdade ficou muito em segundo plano. 
 
Marcela – Você acha que essa questão da virgindade atrapalhou a personagem? 
Entrevistada 4 – Não sei dizer se atrapalhou, mas essa realidade da gordinha que 
não consegue namorado. Não sei se é muito realidade, isso é de pessoa pra pessoa, 
a pessoa pode ser gordinha ou magrinha acredito eu, se você é sensual você é 
sensual gordinha ou você é sensual magrinha acredito eu, você vê um monte de 
pessoa que se vestiria muito bem que tem um corpo maravilhoso e é tudo assim 
recatadinha, pequenininha. 
 
Marcela - Como você vê a inclusão de personagens fora dos padrões de beleza e 
magreza nas telenovelas?  
Entrevistada 4 – Na minha opinião isso é normal, não vejo a personagem fora dos 
padrões de beleza, é exatamente isso que querem que pensemos, nada que não 
pudesse acontecer com nenhuma pessoa normal, então quer dizer só por que a 
pessoa está acima do peso não se apaixona, não se casa? O que acontece é que 
novelas são o exagero da realidade, mas não vejo impossível uma pessoa fora do 
peso se relacionar com alguém, o que acho difícil é uma mulher com o corpo que for 
ser virgem aos 35 anos como demonstraram na trama. 
 
 
 

 
ENTREVISTADA 5 

 
 
Marcela - Oi, quero muito agradecer por você ter topado essa conversa. Quantos anos 
você tem? 
Entrevistada 5 - Tô com 45. 
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Marcela - Você nasceu em São Paulo mesmo? 
Entrevistada 5 - Sim. 
 
Marcela - Seus pais também? 
Entrevistada 5 - Também são da cidade de São Paulo. 
 
Marcela - Você é casada? Tem filhos? 
Entrevistada 5 - Não sou casada, já fui, mas me separei. Tenho dois, um casal, uma 
moça de 27 e um menino de 14, eles são filhos de pais diferentes, fui mãe muito nova. 
 
Marcela - Ser mãe muito nova te impediu de fazer alguma coisa? 
Entrevistada 5 - Eu não consegui terminar a faculdade que eu queria muito ter feito 
publicidade, até cursei um tempo de Propaganda e Marketing na UNIP, mas não 
consegui terminar, fiquei mesmo com o superior incompleto. 
 
Marcela - E por que você não faz agora? 
Entrevistada 5 - Agora não dá, imagina eu lá velha estudando com uns meninos de 
17, 18 anos. Eles iam rir muito de mim. 
  
Marcela - Será? Ou talvez fosse bacana pra eles alguém com mais experiência não 
acha? 
Entrevistada 5 - Não sei, não sei também se quero mais fazer, sempre trabalhei 
dentro da propaganda. Fui secretária júnior, secretária de presidência, assistente de 
mídia e de pesquisa de mídia, coordenadora de campanhas publicitárias, 
programadora de placas de outdoor. Meu horário de trabalho é maravilhoso, não entro 
muito cedo e nem saio muito tarde, não sei se quero mudar minha rotina. 
 
Marcela - E dentro dessa rotina, o que cabe de lazer? 
Entrevistada 5 - Sou mais de ficar em casa mesmo, meus filhos já estão grandes e 
não gosto de ficar saindo sozinha. Gosto de ver alguns programas de TV, assisto 
pouca TV aberta, assisto mesmo TV paga. Gosto de navegar na internet, no youtube, 
ouvir músicas, ver site de feiras de eventos, shows. 
 
Marcela - E como é a sua relação com seu corpo?  
Entrevistada 5 - Não é muito legal não, se eu tivesse coragem faria uma cirurgia 
bariátrica pra ficar mais bonita. Minha filha fez recentemente e emagreceu bem. Mas 
hoje o que mais me incomoda são meus dentes. Desde pequena sempre tive 
problemas dentários, o que ocasionou a perda de alguns dentes. Eu sei que meu 
corpo não está bonito, mas meus dentes estão mais feios ainda. Sabe eu não fui 
sempre gorda, eu engordei depois da minha segunda gravidez até então eu pesava 
57 ou 60 quilos. 
 
Marcela - Mas o que é beleza? 
Entrevistada 5 - Beleza? 
 
Marcela - É, o que é uma mulher bonita pra você?  
Entrevistada 5 - A mulher bonita é aquela que não tem problema com alimentação. 
Pode comer sempre sem se incomodar com o regime. A mulher bonita é aquela que 
tem condições de comprar roupas com diversidade porque é magra. Hoje as mulheres 
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que aparecem na mídia, têm obrigação de estarem sempre belas. Claro que existe 
um mundo de construção em alguma delas. Mas não são todos. Tem mulher linda 
como Ana Hickmann. 
 
Marcela - Você falou de comprar roupa. Como você costuma comprar suas roupas? 
Entrevistada 5 - Eu compro mais sapatos e as vezes blusas. Mas pra mim só tem 
roupa em loja de tamanho grande mesmo, não acho mais nada em lojas normais, tem 
uma loja que eu frequento muito boa a Program, conhece? 
 
Marcela - Conheço sim, já comprei lá.  
Entrevistada 5 - Então, é muito boa. 
 
Marcela - Eu acho boa também, mas as pessoas que eu já entrevistei tem reclamado 
que as lojas de tamanhos grandes são muito mais caras. 
Entrevistada 5 - São mesmo, na Program mesmo, você não compra uma blusinha 
por menos de 60 reais, mas eu não tenho outra opção então eu pago. Essa blusa que 
eu estou hoje eu comprei lá, paguei 140 reais. Eu sempre me vesti muito bem, usava 
sainha curta, na verdade eu só não uso hoje por conta da minha idade ou é porque 
eu tô gorda, nem sei, mas eu gostava de andar na moda. 
 
Marcela - E o que é moda? 
Entrevistada 5 - Na minha época de juventude era moda usar calça tipo boca de sino, 
hoje não é, se bem que às vezes algumas coisas dessas voltam. Moda é tudo aquilo 
que as pessoas desejam ter, valorizam ter, tudo o que você vê na rua é moda. Até 
raça de cachorro é moda, teve uma época que um monte de gente queria ter um 
huskie, era moda. Como a gente tá falando de roupa aqui moda é aquilo que as 
pessoas querem vestir. 
 
Marcela - Você busca estar na moda ou seguir tendências de moda? Qual a 
importância da moda para você? 
Entrevistada 5 - Eu procuro usar roupas que me deixem bem, se estão na moda é 
pura coincidência. As lojas de pessoas mais gordinhas normalmente são mais básicas 
não muito isso de moda, mas tem vários modelos, cores, roupa bonita, é só você não 
se importar de gastar mais que as mulheres magras, eu vou na loja faço minhas 
compras, parcelo no cartão em 3 ou 4 vezes e quando eu termino de pagar vou lá de 
novo e compro de novo. 
 
Marcela - Você não busca uma roupa mais barata então, você paga e pronto? 
Entrevistada 5 - Eu não busco, eu vou direto onde eu sei que tem roupa pra mim, 
compro e pronto. Eu nunca fui no Brás ou no Bom Retiro, por exemplo, porque eu não 
tenho saco, eu vou lá eu tenho que gastar dinheiro de condução, eu vou lá eu vou 
comer na rua, então eu vou gastar, então eu vou num lugar que eu sou bem atendida, 
as meninas fazem festa, eu experimento de tudo um pouco porque também é um porre 
experimentar roupa, eu odeio experimentar roupa, nenhum gordo gosta de 
experimentar roupa, a gente sente muito calor, mas assim porque? Porque a gente 
engorda então a gente não tem aquele saco, ai que calor, então eu vou lá nessa loja 
que fica ali perto da Berrini e eu compro, eu pago, eu compro aquilo que me serve e 
aquilo que eu gosto se começar tem um monte de blusinha até que eu estava vendo 
agora já está tudo já tá velhinha, to precisando ir lá de novo. 
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Marcela - Você se sente atendida pelo mercado de moda existente?  
Entrevistada 5 - Não, não fico atrás de moda. Fico atrás do que gosto e o que fica 
bem em mim. 
 
Marcela - Mudando um pouco de assunto, como você busca informação? 
Entrevistada 5 - Na internet, hoje somos movidos pela internet, é a forma mais rápida, 
onde você digita uma única palavra e pronto, tudo se transforma. 
 
Marcela - Você assiste televisão? 
Entrevistada 5 - Já chego em casa cansada da condução. Tenho que fazer janta, não 
dá muito tempo de assistir TV. Assisto reality show quando está passando, vejo um 
programa como Roberto Justos +, programa de culinária TV paga, mas procuro não 
perder meu tempo com futilidade. 
 
Marcela - E novela você assiste? 
Entrevistada 5 - Não muito, as únicas telenovelas que assisto são as que começam 
após as 22h30. Às vezes eu pego o finalzinho da novela das 21h, mas isso é raro, 
acho as novelas atuais muito chatas e sem sentido. 
 
Marcela - Você acredita que a telenovela influencia de alguma forma nos hábitos de 
consumo das pessoas? 
Entrevistada 5 - Sim, acredito que não só as telenovelas mas, tudo que passa na 
televisão. Principalmente quando a marca é veiculada através de um personagem 
público. Nas novelas o que mais rende são as “periguetes” com seu vestuário. 
 
Marcela - Você já comprou alguma coisa que viu na novela? 
Entrevistada 5 - Acho que não. Às vezes até acho bonita alguma roupa da novela, 
mas aí eu penso no corpo dessa moça magrinha qualquer coisa fica bonita, eu vou 
ficar parecendo um saco de batata amarrado no meio se colocar isso. 
 
Marcela - Se a novela influencia na compra ela influencia também no comportamento 
das pessoas, na vida cotidiana e ideias? 
Entrevistada 5 - Não sei. Na verdade precisamos entender o autor, saber como ele 
vive e de onde vem suas ideias. Na minha opinião existem telenovelas onde os 
personagens são ridículos. Lembro daquela novela da virgem gordinha que ninguém 
queria namorar porque ela era gordinha. Isso é um absurdo. Nada haver. Claro, temos 
os preconceituosos mas também temos pessoas que amam simplesmente por amor, 
eu depois de gordinha passei a fazer mais sucesso com os homens do que fazia antes, 
tem homem que gosta das mais cheinhas, sabia?  
  
Marcela - Você falou de preconceito. O que você entende por preconceito? 
Entrevistada 5 - Bom, pela própria palavra pré-conceito creio que seja uma opinião 
sem conhecimento, ou melhor, um julgamento sem conhecimento, pois é um pré, 
antes, conceito. Sofro preconceito as vezes dentro do ônibus. Não sou tão gorda a 
ponto de não caber outra pessoa do meu lado mas, infelizmente existem pessoas que 
preferem ir em pé a ter que sentar do meu lado. 
  
Marcela - Você acredita então que as pessoas são julgadas por sua aparência? 
Entrevistada 5 - Sim, sempre, todos os dias. 
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Marcela - Dentro desse contexto você já viu ou já viveu alguma situação de 
preconceito ou exclusão? 
Entrevistada 5 - Sim, como eu disse as situações mais constrangedoras que passo 
são no ônibus. Teve uma vez onde uma senhorinha bem mais velhinha que eu, 
inclusive com dores no joelho queria que eu sentasse no lugar dela. Aí me irritei e 
disse para ela que mesmo eu estando acima do meu peso, estava em melhores 
condições que ela e que não precisa levantar. 
 
Marcela - Você já deixou de ir a algum lugar por conta da sua aparência? 
Entrevistada 5 - Nossa e como! Eu cheguei um tempo que eu não saía, quando eu 
engordei, eu não ia a lugar nenhum, nem ao shopping, eu pensava vou lá fazer o que 
se eu for comprar uma roupa não vai ter do meu tamanho, se eu for comer alguma 
coisa as pessoas vão ficar me olhando, então eu ficava em casa, era um começo de 
depressão sabe, até que um dia meu filho, acho que ele tinha uns 7 anos, me pediu 
muito pra ir ao parque de um shopping que todos os amiguinhos dele, da escola dele 
iam, e eu falei que eu não ia porque não estava bem pra ir, que eu ia pedir pra irmã 
dele leva-lo aí ele falou mãe você está tão bonita, coloca uma roupa bem linda e 
vamos. Quando eu via aquela criança falando aquilo eu pensei caramba se eu ficar 
aqui me achando horrível e com dó de mim mesma nada vai mudar, então que se 
dane o que os outros vão pensar de mim, eu não vou colocar a felicidade do meu filho 
em risco por causa disso, coloquei uma roupa, me arrumei e levei meu filho ao 
shopping. 
 
Marcela - Às vezes as crianças são mais sensatas que a gente... 
Entrevistada 5 - E não foi a única vez que eu ouvi uma coisa dessas dele. Eu fui pra 
Fortaleza no ano passado e fui naquele Beach Park aí eu nadando com o meu filho, 
e fui só eu e ele, e eu com aquela coisa de saída de praia e como era tipo vestidinho 
todo furadinho, ele falou mãe você não vai tirar isso, tira isso daí, você está bonita. E 
eu falei, Alexandre  eu não vou tirar. Aí eu pensei poxa eu vim pra cá pra me divertir 
com o meu filho, passar oito dias, e vou fazer da vida dele um inferno só porque eu 
não quero tirar, aí passei, dei duas voltas e aí falei pra ele, vou tirar!  E ele, eu estou 
falando pra você tirar. Aí o meu filho que hoje tem 14 anos, o ano passado tinha 13, 
ele me ensina muita coisa, ele muda a sua opinião ele consegue fazer com que você 
se sinta bem. Às vezes eu falo pra ele você está falando isso só pra gente sair logo, 
porque marido é assim, você está ótima, só pra gente ir embora, porque eles estão 
com pressa de ir embora. 
 
Marcela - Você acredita que a mídia influencia nessas questões de estigma e 
preconceito?  
Entrevistada 5 - Ela faz isso diversas vezes. Hoje estamos vivendo um momento 
diferente mas antigamente, não se contratava pessoas negras. Nas novelas, os 
negros sempre foram empregados ou ladrões. Trabalhei em uma empresa nos anos 
de 1980 onde a diretora do departamento só contratava pessoas loiras de olhos azuis. 
Um absurdo. Hoje a grande vítima desse tipo de preconceito é sim o gordo, ele muitas 
vezes não é contratado, por mais competência que tenha, para cargos de atendimento 
por exemplo, as empresas de seleção de pessoal são bem malvadas com quem foge 
a estereótipos de beleza, magro, branco, homem alto. 

 
APRESENTAÇÃO DE CENAS DAS TELENOVELAS 
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Marcela - Como você vê a inclusão de personagens fora dos padrões de beleza e 
magreza nas telenovelas?  
Entrevistada 5 - Diferente da Perséfone, deusa da terra e da agricultura na mitologia 
grega, que foi crescendo e com isso sua beleza foi encantando a todos. O autor de 
Amor à Vida pegou muito pesado. Ele fez com que parecesse que o gordo tem que 
ser ridículo e palhaço para ser amado. 
 

 
 

ENTREVISTADA 6 
 
Marcela – Bom, seu nome eu sei. Fala pra mim sua idade. 
Entrevistada 6 -  42. 
 
Marcela - Você nasceu em São Paulo? 
Entrevistada 6 -  Sim. 
 
Marcela - Mora com quem atualmente? 
Entrevistada 6 - Hoje eu moro com meu filho de 13, meu filho de 3 e meu marido. 
 
Marcela - E você concluiu a faculdade? Você fez que curso? 
Entrevistada 6 -  Eu fiz gestão de pessoas. 
 
Marcela – Puxa! Já trabalhou com isso, não? 
Entrevistada 6 - Não. Na verdade a minha vontade era fazer gestão de interiores, eu 
fui obrigada a fazer isso porque se não, entregava meu cargo a disposição. Eu 
trabalhava na secretaria de pós e não podia não ter faculdade. Então tinha que 
escolher o que estava na mão e tinha que ter a ver com o que a gente trabalhava. 
 
Marcela - Igual acontece aqui, se você quer fazer pós tem que fazer em alguma área 
que tenha a ver com o que você trabalha e aí o povo faz... 
Entrevistada 6 -  Decoração de interiores vai ficar pra depois. 
 
Marcela - Mas você vai fazer ainda? 
Entrevistada 6 -  o que? 
 
Marcela - Decoração de interiores? 
Entrevistada 6 -  Não sei. 
 
Marcela - Tipo eu, que vou fazer veterinária com 98 anos? 
Entrevistada 6 -  Talvez eu faça, não sei. 
 
Marcela - Eu vou ser aquela tiazinha que se forma com os moleques de 20, mas eu 
vou fazer um dia. Eu ainda vou poder pagar um curso de veterinária. 
Entrevistada 6 -  E você vai ser a queridinha da sala.  
 
Marcela - Como é que foi a sua infância? 
Entrevistada 6 -  em que termos? 
 
Marcela - Tudo. Você teve infância de brincar na rua... 
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Entrevistada 6 -  Eu fui criança de ralar o joelho, de ser moleque mesmo, de pular 
muro, de cortar o pé na cerâmica e levava 4 pontos, descia de carrinho de rolimã com 
os meus primos e cortei o dedo, jogava taco, brinquei também, brinquei de boneca, 
mas eu tinha patins, bicicleta, e era só ralado, só ralado. E na época que eu era 
criança, eu era patricinha, tinha um avô que tinha dinheiro e na época quando a gente 
ia passar férias na casa dos meus avôs não era 100 gramas de mortadela ou de 
queijo, eram peças inteiras, porque eles moravam perto do mercado e eles 
compravam peças de coisa, então, lá sempre foi muito farto, então imagina a criança 
magrinha. 
 
Marcela - Você sempre foi gordinha? Eu nunca fui magra. 
Entrevistada 6 - Não. Até uns 7 anos eu fui magra, depois comecei a engordar, mas 
engordei mesmo quando engravidei do meu primeiro filho e de lá pra cá não emagreci 
mais. 
 
Marcela - Eu nunca fui não sei o que é isso. É estranho. E hoje você trabalha aqui na 
secretaria, você está gostando? O que você está achando? 
Entrevistada 6 -  Na verdade eu estou adorando porque tudo aqui é sistema. Tudo 
que aqui é sistema, tinha que fazer na unha, então eu fico deslumbrada... 
 
Marcela - Eu passei pela mesma coisa. Você veio de outra faculdade? 
Entrevistada 6 -  Eu vim da Uniban, e lá eu trabalhava na pós, então, assim, não tinha 
você vai atender aluno, você vai atender professor, você vai atender telefone, você 
cuida dessa parte, não!  Então era assim, ah tô fazendo um relatório pra presidência 
que é até o fio de cabelo, ah, mas eu quero ver uma matéria do mestrado, então você 
para e vai atender aluno. Era bem estressante. 
 
Marcela - Eu trabalhava em uma faculdade que era a mesma coisa, fazia tudo ao 
mesmo tempo. 
Entrevistada 6 -  aqui é o céu viu? 
 
Marcela - Você vai ficar no suporte aqui? 
Entrevistada 6 -  Então, não sei 
. 
Marcela - O suporte é o melhor lugar pra trabalhar. 
Entrevistada 6 -  Não sei, eu sei que me colocaram ali, e eu tô ficando. 
 
Marcela - Você está ajudando a Cris por enquanto? 
Entrevistada 6 -  É. E por enquanto meu contrato é temporário. 
 
Marcela - Eu não conheço um temporário aqui que não ficou. 
Entrevistada 6 -  Que bom! Eu só não queria ficar muito perto do Rafael. 
 
Marcela - Aqui é muito bom de trabalhar, tem seus defeitos como todo lugar tem, mas 
como empresa a ESPM é um lugar muito bom, muito bacana. 
Entrevistada 6 -  Eu posso dizer que aqui é muito, muito bom, na Uniban como eu 
falei não tinha um sistema, a gente fazia tudo, desde até atender aluno a evento a 
fazer cotação de comidinha pra rato, atender a presidência, era tudo. Tanto que 
levaram assédio moral, porque ela pegava no nosso braço e brigava porque a 
persiana não estava assim que ela queria que estivesse assim, queria olha lá fora, se 
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estivesse assim, o mundo caiu, de fazer escândalo porque não tinha copo, de fazer 
escândalo porque assim. Tinha reunião e a gente arrumava a sala se cortava o bolo 
era porque cortava se não cortava era porque não cortava, entendeu? 
 
Marcela - Entendo, entendo sim, quando eu falo que a ESPM é um lugar muito bom 
pra trabalhar porque eu já trabalhei em muito lugar ruim as pessoas não entendem. 
Aqui é uma boa empresa e sendo muito honesta com você a Cris é uma excelente 
pessoa e sabe tudo. 
Entrevistada 6 -  Eu vi, pra você ter uma ideia sabe aquele filme do Diabo veste 
Prada? Toda vez que eu assisto eu choro porque era exatamente o que eu passava. 
 
Marcela - E o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? 
Entrevistada 6 -  Eu faço artesanato em feltro, digamos que eu não tenho muitas 
horas vagas porque quem tem uma criança de três anos não tempo pra ela, mas assim 
nas horas vagas que eu tenho de fim de semana eu vou levar o nenê no parque, andar 
de bicicleta, e o artesanato em feltro é terapêutico, eu Vpassando e é isso. 
 
Marcela - E televisão, você costuma assistir televisão? 
Entrevistada 6 -  Assisto. 
 
Marcela - o que você costuma assistir? 
Entrevistada 6 - Hoje eu assisto mais os canais fechados, os filmes as séries, mas 
eu não deixo de acompanhar a novela. 
 
Marcela - Você assiste novela então? 
Entrevistada 6 -  E como! 
 
Marcela - E pra você o que é uma mulher bonita? O que é beleza? 
Entrevistada 6 - Pra mim a beleza vem de dentro. E a beleza você tem que se sentir 
bonito, porque se você vê uma mulher bonita, mas ela não se sentir bonita, quem olha 
não vai enxergar isso nela.  Agora, se você está bem, se você está feliz se sentindo 
bonito, os outros vão sentir você bem e  bonita também. 
 
Marcela - Você acredita que existem padrões de beleza? 
Entrevistada 6 -  Com certeza, esses padrões são impostos pela sociedade, mas tem, 
de ah, eu tenho que ser magra, hoje eu tenho que ser bombada, eu tenho que ter a 
perna assim, eu tenho que ter a bunda assado, o peito não sei o quê, o cabelo tem 
que ser liso. 
 
Marcela - Pra você esses padrões são construídos? 
Entrevistada 6 -  São construídos e impostos. 
 
Marcela - Você acha que tem alguma relação da mídia com isso? 
Entrevistada 6 -  Com certeza, pra vender roupa, pra vender shampoo, pra vender 
tudo, né? Se a pessoa é mais magra, como em desfile, é lógico que a mulher tem que 
ser uma vara, o costureiro não precisa fazer tanto pra que caia bem, ao passo que se 
ele pegar uma plus size que nem a gente, ele vai ter um trabalhinho de aperta aqui e 
alarga ali. 
 
Marcela - Qual a sua relação com o seu corpo hoje? 
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Entrevistada 6 -  Digamos que eu estou ficando de bem com o meu corpo, fizemos 
as pazes. 
 
Marcela - Essa relação hoje é diferente do que era alguns anos atrás? 
Entrevistada 6 -  Sim, eu já tomei muito remédio de fórmula porque eu não aceitava 
ser gordinha, eu me reeduco alimentar. Hoje ao invés de tomar remédio e ficar fazendo 
mal, porque você emagrece rápido tomando fórmula e não adianta nada, engorda tudo 
de novo, o dobro. Eu passei por isso algumas vezes, desde os 17 anos minha mãe 
que me levou, mas em contrapartida eu nunca tive problema como namorado, muito 
pelo contrário, minha mãe ficava com os cabelos em pé porque era uma “brigaiada” 
de gente chegando chorando lá na porta porque gostava de mim e não sei o que!  
Todos os meus ex-namorados, inclusive os que eu tive com 15 anos, ainda hoje vem 
atrás de mim, isso nunca foi problema. 
 
Marcela - Você nunca deixou de fazer nada? 
Entrevistada 6 -  Nunca. Não. Sabe por quê? Eu pus na minha cabeça: eu não vou 
viver em função dos outros, eu vou viver pra me fazer feliz, se eu estou feliz , que se 
lasquem!  Quem tá achando ruim bate a cabeça na parede, eu estou me achando 
bem. Eu nunca deixei de fazer nada e sempre achei um absurdo as pessoas se 
privarem porque um vai pensar isso, ou o outro vai pensar aquilo. Viver em função de 
um padrão. 
 
Marcela – E hoje o seu corpo influencia na sua forma de comprar? 
Entrevistada 6 -  Influencia, apesar que eu ainda consigo achar algumas roupas pra 
mim nos magazines, mas influencia muito eu vou nas lojas que tem alguma roupa que 
serve. O que eu fico muito abismada é assim,  você vê calça número 50 que tem 
tamanho de 36 assim, eu falo que as coitadas das magrinhas devem se matar porque 
um número 50 é desse tamanho. 
 
Marcela - Falando um pouquinho dessa parte de consumo o que você costuma 
comprar? Como são seus hábitos de consumo? Você compra pra você ou você 
compra pra família? 
Entrevistada 6 -  Quando você é casada e mãe você primeiro pensa neles, aí vem 
filho, marido e por último você, primeiro pensar neles, mas agora eu estou meio 
egoísta, eu estou comprando mais pra mim. 
 
Marcela - Quando você vai comprar roupa você costuma comprar com frequência ou 
não? 
Entrevistada 6 -  Vamos colocar uma vez por mês, vai. 
 
Marcela - Você compra bastante por impulso ou não? Do tipo passei, vi, gostei, 
comprei... 
Entrevistada 6 -  Roupa não, sapato e bolsa. Você não viu um que eu tenho que é a 
bandeira dos EUA. 
 
Marcela - Quando você compra roupa, o que te leva a escolher essa roupa? É porque 
você gostou... 
Entrevistada 6 -  Eu escolho, pus ficou boa é essa. 
 
Marcela - Você costuma seguir tendências e moda? 
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Entrevistada 6 -  Não, moda eu faço a minha. 
 
Marcela - E o que é moda? 
Entrevistada 6 -  Pra mim moda é aquilo que eu me sinto bem vestindo. 
 
Marcela - Você conhece moda plus size? 
Entrevistada 6 -  Já desfilei. 
 
Marcela – Já? E como é que foi essa experiência? 
Entrevistada 6 -  É gratificante porque enquanto você era desvalorizada naquele 
momento você é a mulher, você se sente bem. 
 
Marcela - Hoje você não faz mais esse tipo de trabalho? 
Entrevistada 6 -  Não. 
 
Marcela - Você fez muito tempo isso, não? 
Entrevistada 6 -  Não, fiz pouco tempo, eu me cadastrei num site que chama criatura 
GG, eu me inscrevi lá e começaram a me chamar para aquelas lojas do Brás. 
 
Marcela - Você acha que a moda plus size hoje ela é acessível pra todo mundo? 
Entrevistada 6 -  Não, ela é cara, muito cara. Até no Brás ela é cara, eu acho que 
eles falam que é porque vai mais pano, mas não precisa ser tão absurdamente. Outra 
coisa que eu acho absurdo é a costura que é sempre reta, não tem uma curva, ah é 
muito aquilo, eu odeio aquele estilinho legging e camiseta comprida, legging e 
camiseta comprida, eu não gosto. 
 
Marcela - O que você acha dessas lojas de tamanho grande? Elas são mal vistas ou 
bem vistas? Estão mais difundidas ou não estão? 
Entrevistada 6 -  Algumas tem roupinhas bem legais como a Melanina, mas outras 
eu acho muito básico. A pessoa fica até velha com as roupas que tem e é um nicho 
de mercado que dá dinheiro porque hoje todo mundo está fora do peso. 
 
Marcela - Metade da população brasileira. 
Entrevistada 6 - Então, eles podiam pensar em botar roupinhas mais estilosinhas, 
tipo uma jaquetinha, uma calça flare mas não sempre ou é legging e aquelas 
camisetonas e reto. E o manequim então, nem se fala!  Os manequins gordinho dá 
vontade de socar os manequins. Você vai na porta e você fala, ai para, né? Essa loja 
é pra quantos anos? Dá até raiva. Todas as pessoas têm mais de 60. 
 
Marcela - Você acha importante seguir moda ou não? 
Entrevistada 6 -  Não, não sou aquela que tá tudo na moda eu vou lá e compro, por 
exemplo, a calça flare que pra mim, nada mais é, do que boca de sino, que é da minha 
época. Sim compraria porque para o estilo do meu corpo fica legal, aqui embaixo 
quando ela abre ela te diminui o quadril. Aquelas blusinhas de tule, tá usando, eu vou 
comprar, eu não!  Por mim pode usar, eu não sigo assim tá usando azul e amarelo eu 
não compro porque depois vai sair da moda e eu vou ficar com a roupa lá. Gosto de 
peças que seja possível variar as combinações e que eu possa usar por muito tempo, 
as minhas roupas eu tenho muita roupa com mais de 5 anos. 
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Marcela - Mesmo não seguindo essa moda você é uma pessoa que se sente atendida 
por esse mercado de moda, de roupa? 
Entrevistada 6 -  Não, não, completamente não. 
 
Marcela - Por quê? Você consegue identificar por quê? 
Entrevistada 6 -  Porque apesar de ser moda grande, parece que o padrão de idade 
deles é pra 70 anos, pra senhoras e não é. Então a gente não consegue encontrar 
roupas bonitinhas, estilosinhas nessas lojas. Então, ou você manda fazer ou você é 
como eu falei, na Melanina você encontra, mas é difícil, é uma luta. 
 
Marcela –Mudando um pouquinho de assunto quais as formas que você busca de 
informação e de entretenimento? 
Entrevistada 6 -  Internet e TV, né? 
 
Marcela - Você falou que não deixa de assistir a novela, qual a sua relação com a 
novela? 
Entrevistada 6 -  Espectadora e programa, eu não me envolvo. 
 
Marcela - Mas você deixa, por exemplo, de ir a algum lugar por causa da novela? 
Entrevistada 6 -  Ah não! Até porque eu estou trabalhando nesse horário então pra 
mim, o que eu penso de novela é que você pode ficar a semana inteira sem ver, que 
no sábado você assiste um capítulo você já sabe tudo o que está acontecendo, ah tá 
já entendi, pronto. 
 
Marcela - Atualmente você está assistindo qual? 
Entrevistada 6 -  Império, é boa essa novela. 
 
Marcela - O que mais te interessa na novela? 
Entrevistada 6 -  o enredo, a história. 
 
Marcela - E você acha que a novela influencia na compra das pessoas? 
Entrevistada 6 -  Com certeza. 
 
Marcela - Você já chegou a comprar alguma coisa porque viu na novela? 
Entrevistada 6 -  Sim, quando eu era adolescente, olha só, por exemplo, quando eu 
era pequena tinha a tal da novela Dancing Days e no Dancing Days tinha a tal meia 
de lurex que você usava com sandália, nossa quem não tinha aquela meia estava fora 
e eu tinha a sandalinha com a meinha de lurex, era muito legal, a tal da melissa 
também, chegou a usar em novela, mas isso quando eu era criança e adolescente, 
depois não. 
 
Marcela - Logo no começo a gente falou sobre padrão de beleza e você disse que a 
mídia influencia no padrão de beleza. Você acha que a novela também? 
Entrevistada 6 -  Com certeza, parece que você só vê quem é bonitinho, quem tem 
corpinho, quem é “bombado”, quem é sarado, os gordinhos são sempre motivo de 
riso, de ser palhaço, aquela novela lá que tinha a Perséfone foi exceção. 
 
Marcela - Você acha que foi uma exceção? 
Entrevistada 6 -  Eu não vejo outra história dessa. 
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Marcela - E você acha importante isso, uma história dessas? Uma personagem retrata 
como foi a Perséfone? 
Entrevistada 6 -  Sim. 
 
Marcela - Você acha que isso ajuda as pessoas a pensarem? 
Entrevistada 6 -  Ajuda. Não sei se você lembra na época do Sai de Baixo que tinha 
a Edileuza? Tudo bem que o Miguel era muito amigo dela, mas tudo ele falava ah 
você está gorda que nem uma porca, tudo ele falava, tudo ele referia-se a gordura 
dela e eu achava deprimente isso, eu não achava legal. Quando você se identifica a 
coisa muda. Sabe que pensando sobre isso esses dias eu comecei a reparar que a 
gente cria uma proteção pra gente mesmo, porque como você não é o bonito da turma 
você é sempre o mais engraçado, ou o mais estudioso, você cria pra você poder se 
destacar, eu comecei a reparar nisso em mim, é como um personagem e isso é 
automático. 
 
Marcela - Falando disso, o que você entende por preconceito? 
Entrevistada 6 -  É as pessoas não aceitarem as diferenças, tem um padrão e se 
você não segue esse padrão você é excluído. 
 
Marcela - Então você acredita que as pessoas são julgadas pela aparência? 
Entrevistada 6 -  Sempre. Vai numa entrevista de emprego de camiseta regata 
mostrando a tatuagem, vai numa entrevista de saia curta pra ver se você passa. 
 
Marcela - Você acha que alguém deixa de frequentar determinados lugares por isso? 
Entrevistada 6 -  Sim. 
 
Marcela - Conhece alguém que já deixou de ir a determinado lugar? 
Entrevistada 6 -  Não deixou de ir, mas passou um constrangimento. Minha prima 
pesava 180 Kg e meu tio teve que comprar assento duplo no avião pra ela. Ela que 
sempre foi magrinha, ela foi um processo de depressão por isso que chegou nesse 
peso, mas pra ela esse foi o ápice pra se afundar, já pensou ter que comprar dois 
bancos no avião pra você só? 
 
Marcela - Você disse que nunca deixou de fazer nada por conta do seu corpo.  Você 
acha que você já sofreu algum preconceito ou já viveu alguma situação que alguém 
olhou pra você diferente? 
Entrevistada 6 -  Sofri quando criança, na adolescência eu estava mais magra, mas 
quando criança sim. 
 
Marcela - Você acha que nessa história do preconceito a mídia influencia? 
Entrevistada 6 - Influencia também, porque sempre tem um gordinho engraçadinho 
que todo mundo zoa, parece que pra ser engraçado tem que ser gordo. Quer um 
exemplo, o Jô. Quando o Jô fez regime todo mundo falou volta a ser gordo que não é 
você, ele não se encontrou no corpo de magro por isso ele voltou a ser gordo. As 
pessoas te identificam com aquela imagem, não tem muito como. 
 
Marcela - A gente falou um pouquinho da Perséfone, da personagem, como você viu 
essa personagem na novela? Você acha que ela mudou durante a novela? Vou passar 
umas cenas dela e aí você comenta. 
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APRESENTADA CENAS DE AMOR À VIDA 
 
 
Entrevistada 6 -  O que foi a moral da história dela, não é porque ela era gordinha 
que ela tinha que aceitar qualquer coisa, ela merecia ter amor, mas você é gorda e 
ele é bonito e daí, ela tinha que aceitar o que viesse? Não ela foi buscar o amor dela. 
 
Marcela - Não sei se você lembra da personagem da filha da Carminha em Avenida 
Brasil 
Entrevistada 6 – Lembro  de como a Carminha tratava a menina, coitadinha... 
 
Marcela – Vou passar uma cena e a gente fala um pouquinho sobre isso também. 
 

APRESENTADA CENAS DE AVENIDA BRASIL 
 
Marcela - Você acha que isso existe, tem mãe que trata a criança assim? 
Entrevistada 6 -  Sim, e como tem. 
 
Marcela - E você acha que o gordinho, ele é sempre usado na novela como exemplo 
de como ser ou de como não ser? 
Entrevistada 6 -  Eu acho que o gordo é sempre exemplo de como não ser. É sempre 
o exemplo do que é ruim, do que é errado. E fora o julgamento ninguém sabe se você 
está acima do peso por algum problema, é sempre porque come. Eu tenho uma colega 
que diz que o sonho dela sempre foi pular de paraquedas mas ela nunca pulou porque 
como ela está acima do peso ela tem vergonha, porque uma vez ela se inscreveu e o 
instrutor olhou pra ela de cima a baixo e disse você tem certeza que vai pular? É o 
olhar de julgamento dos outros. Na praia você vai ver as pessoas te olhando e é ruim 
isso, você se sente ponto de referência. Eu não me privo de nada, meu marido me 
conheceu assim, gorda, e é assim que vai ser, eu sou muito segura de que o que ele 
gosta em mim,  que nos mantém juntos, não é o que a balança da farmácia marca, 
acima de tudo nós nos respeitamos e é isso que faz um casamento ficar em pé. Mulher 
não é só peito e bunda, a gente tem que ter algo mais pra oferecer porque depois de 
uns 15 minutos sua beleza acaba. Outra coisa é que as pessoas associam muito o 
fato de você estar gordinha a falta de saúde, eu sou uma gorda saudável, meus 
exames estão todos muito bem. As pessoas associam também a desleixo, como se 
eu não ligasse pra mim. Obesidade está intimamente ligada ao seu fator psicológico 
e emocional, eu acredito mesmo que a pessoa está acima do peso porque ela cria 
isso como uma proteção mesmo. Alguma coisa dentro dela tá mal e ela cria isso, de 
ninguém vai entrar aqui pra me ferir mais ainda. E só com terapia mesmo. 
 
Marcela - Acho que era isso. Obrigada. 
Entrevistada 6 -  Imagina, se precisar de mais alguma coisa me avisa. 
 

ENTREVISTADA 7 
 
Marcela - Oi, tudo bem? 
Entrevistada 7 - Tudo, só tô nervosa porque nunca fui entrevistada. 
 
Marcela - Fica tranquila a gente vai conversando. 
Entrevistada 7 - Tá bom. 
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Marcela - Eu vou deixar o gravador ligado pra facilitar pra mim, mas não se preocupa 
com ele. 
Entrevistada 7 - Tá. 
 
Marcela - Vamos começar pelos seus dados. Qual sua idade? 
Entrevistada 7 - 35 anos. 
 
Marcela - Onde você nasceu? 
Entrevistada 7 - Nasci em São Caetano do Sul, mas moro na cidade de São Paulo 
desde pequena. 
 
Marcela - Você mora com os seus pais? 
Entrevistada 7 - Moro com meus pais e minha irmã mais nova. Sou solteira ainda, 
não tenho nem namorado nem ninguém em vista. Na verdade nem sei se quero casar 
um dia, queria ter um filho, mas pra isso não necessariamente preciso casar. 
 
Marcela - Isso é verdade. 
Entrevistada 7 - E posso adotar também uma criança, não tenho preconceito com 
isso. 
 
Marcela - Por falar em criança, como foi sua infância? 
Entrevistada 7 - Foi muito feliz eu gostava muito de brincar. Tive alguns conflitos com 
o meu pai, eu era muito rebelde, não gostava de obedecer as regras dele e nunca fui 
de ficar quieta, eu questionava tudo e ele ficava muito bravo. 
 
Marcela - Isso foi mais na infância ou na adolescência? 
Entrevistada 7 - Acho que mais naquela fase dos 12 até uns 15 anos, começo da 
adolescência acho que é, eu me achava grande pra tomar minhas próprias decisões 
sabe, queria sair com minhas amigas sem ter hora pra voltar e meu pai nunca deixou 
isso, ele é bem rígido sempre foi. 
 
Marcela - E você acha que isso te prejudicou em alguma coisa? 
Entrevistada 7 - Não, pelo contrário, hoje eu sei que foi para o meu bem. Como ele 
não me deixava sair eu usava o meu tempo pra estudar, estudava muito. 
 
Marcela - Então você gosta de estudar? 
Entrevistada 7 - Bastante. 
 
Marcela - Qual sua formação escolar? 
Entrevistada 7 - Sou técnica em edificações, graduada em arquitetura, eu sempre 
adorei construção civil não podia ver uma casa em reforma que eu dava palpite. 
 
Marcela - E você hoje trabalha com construção civil? 
Entrevistada 7 - Trabalho sim, amo o que faço, só acho que por causa desse amor, 
eu trabalho mais do que devo, me dedico demais, levo trabalho pra casa, isso me 
cansa um pouco. Como eu não tenho muita vida social, levo o trabalho pra casa pra 
me ocupar, mas as vezes as pessoas abusam disso. 
 
Marcela - Como assim você não tem muita vida social? 
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Entrevistada 7 - Não tenho vontade de me socializar com as pessoas. Sei que isso 
não é bom, mas não consigo vencer essa sensação. Por isso quase não saio de casa, 
sempre fico assistindo filme pra buscar uma distração. 
 
Marcela - E por que você acha que se sente assim? Que prefere ficar em casa? 
Entrevistada 7 - Eu sempre fui bem tímida e como meu pai não me deixava sair muito, 
eu acostumei a ficar fechada comigo mesma. O fato de ser gorda me deixou mais 
retraída ainda, eu não sei e não tenho vontade nenhuma de me arrumar pra sair, por 
exemplo, tenho preguiça sabe? De ir nos lugares porque sei que os outros podem 
ficar falando de mim. 
 
Marcela - Mas as pessoas falam de todo mundo, não? 
Entrevistada 7 - Mais ou menos, quando você é gordo, negro, muito alto ou muito 
baixo, você vira ponto de referência e alvo das piadinhas. Eu prefiro que não façam 
piadinhas comigo, então não saio pra evitar essas coisas, só faço as minhas 
obrigações, então saio pra trabalhar, ir a médicos, mas é só. Não vou a praia de jeito 
nenhum, não coloco um biquíni nem que me paguem pra isso. Já pensou eu por aí 
mostrando a barriga? Também não ando de ônibus porque tenho medo de entalar na 
catraca. Imagina a vergonha de ficar presa? 
 
Marcela - Entendi. Você acha que essas piadinhas acontecem? 
Entrevistada 7 - Com certeza, você nunca ouviu ninguém falando de você? Claro que 
acontecem, as pessoas são preconceituosas com a gente. 
 
Marcela - E como você definiria o que é preconceito? 
Entrevistada 7 - Pra mim preconceito é uma “pré” formação de uma ideia onde você 
julga uma pessoa pelo seu exterior sem ao menos conhecê-la. 
 
Marcela - Você acredita que as pessoas são julgadas pela aparência? 
Entrevistada 7 - Com certeza sim, acho que sim, eu deixei de frequentar vários 
lugares porque as pessoas olham, comentam, sempre fazem comentários 
desagradáveis. 
 
Marcela - Comentários desagradáveis em que sentido? Que tipo de comentários? 
Entrevistada 7 - ah, eu não sou bonita, né? Não é que eu sou feia, mas como estou 
acima do peso, não sou considerada bonita. 
 
Marcela - Mas o que é ser bonita? 
Entrevistada 7 - Pra mim uma mulher bonita é uma mulher magra, que se veste bem, 
usa salto, é elegante, maquiada, cabelo escovado. 
 
 
Marcela - Mas essa é a sua opinião? 
Entrevistada 7 - É como a sociedade diz que a gente tem que ser. 
 
Marcela - Então a sociedade estabelece um padrão de beleza? 
Entrevistada 7 - Claro que sim, com certeza o padrão de beleza brasileiro é mulher 
magra, corpo definido, loira. 
 
Marcela - E você acredita que quem padroniza isso dessa forma? 
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Entrevistada 7 – A mídia, eles utilizam isso como padrão de beleza toda hora na TV, 
na internet. Acho que a mídia constrói esses padrões, de definir como é uma pessoa 
bonita pra vender produto. 
 
Marcela - E você acha que não está dentro desses padrões? 
Entrevistada 7 - Claro que não me enquadro, sou baixinha, gordinha, morena, filha 
de nordestinos, cabelo crespo, olho castanho, estou muito longe de ser um tipo Gisele 
sabe. Uma vez eu estava conhecendo um amigo de uma amiga minha pela internet e 
ele estava até bem interessado em mim, mas nunca tinha visto nem uma foto minha, 
eu sabia que ele era solteiro porque minha amiga já tinha me contado, aí quando 
minha amiga mostrou uma foto minha pra ele, ele falou nossa, mas ela é muito 
diferente do que eu esperava, disse que estava comprometido e que não podia mais 
falar comigo e nunca mais conversamos. As pessoas esperam que você seja de um 
jeito, mesmo sem saber como você é, se você não se enquadra naquilo que elas 
esperam então você não é bom o suficiente e não atende ao que ela queria, aí elas 
somem. 
 
Marcela - Já que você falou tudo isso de padrão e de beleza, como é sua relação com 
seu corpo hoje? 
Entrevistada 7 - Minha relação com meu corpo é péssima, não sou hoje nada do que 
fui na adolescência e esse é um dos motivos pelo qual não me aceito como estou 
hoje. Eu engordei muito depois dos 20 anos, porque até então eu tinha tempo pra 
fazer atividade física e aí quando fui trabalhar e estudar ao mesmo tempo o exercício 
físico sumiu. 
 
Marcela - Você mudaria alguma coisa no seu corpo hoje? 
Entrevistada 7 - Tudo, estou muito insatisfeita com tudo, meu peso me incomoda 
muito, não tenho nenhum problema de saúde é aparência mesmo, visual, sabe? As 
pessoas falam de saúde, saúde, mas o problema estético também afeta sua saúde, 
afeta seu psicológico, sua saúde mental, eu tenho muitos problemas psicológicos 
comigo mesma, de não me aceitar, de não me ver bonita, de não ser feliz comigo. 
 
Marcela - E essa relação com o seu corpo influencia no jeito como você compra roupa, 
por exemplo? 
Entrevistada 7 - Muito, sim diretamente, não tenho vontade de comprar nada pra mim 
hoje, justamente porque estou assim. 
 
Marcela - Mas quando você compra, tem uma loja especifica? 
Entrevistada 7 - Dificilmente eu compro roupa. Não consumo muito porque não tenho 
vontade de comprar nada mesmo, pela minha insatisfação com meu corpo, nada me 
serve, nada fica bom. Tem uma única loja de tamanho grande que eu encontrei 
alguma coisa que me serve e que não fica parecendo capa de botijão de gás, então, 
como vestir é inevitável, eu compro só lá. 
 
Marcela - Você sai especificamente pra ir nessa loja comprar roupa? 
Entrevistada 7 - Eu faço isso muito pouco, quando eu saio é pra ir lá comprar, 
experimentar o menos possível e voltar. 
 
Marcela - Essa é uma loja especializada em tamanhos grandes? 
Entrevistada 7 - Sim dessas lojas de plus size que chama. 
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Marcela - E o que você acha das lojas plus size? 
Entrevistada 7 - Caras, muito caras, os preços são abusivos. 
 
Marcela - O que essas lojas vendem é moda? O que é moda? 
Entrevistada 7 - É moda sim, mas é moda diferente, não é aquela dos desfiles e das 
fotos de revista. 
 
Marcela - Como assim diferente? 
Entrevistada 7 - Ninguém quer usar roupa tamanho grande, usa porque precisa, se 
pudéssemos compraríamos roupas em lojas normais, mas não serve, então a gente 
não tem opção e usa o que acha. Essa moda de plus size não é feia, já foi, mas hoje 
nem é mais tão ruim assim, só que é cara. 
 
Marcela - E você busca seguir a moda? 
Entrevistada 7 - Não sigo moda porque a moda não faz roupas pra gordos, somente 
para magros, por isso compro o que serve. 
 
Marcela - Então o mercado de moda não atende essa parcela da população? 
Entrevistada 7 - Não, não atende mesmo, tudo bem talvez os gordos ricos sejam 
atendidos porque eles tem dinheiro pra mandar fazer roupa ou pra comprar nessas 
lojas de plus size que são chiques e caras, mas rico normalmente não é gordo porque 
tem dinheiro e tempo pra fazer academia, pagar nutricionista, personal, eu e a maior 
parte da população não tem.  
 
Marcela - Mas você acha a moda importante? 
Entrevistada 7 - É importante sim, e eu já gostei muito de moda, mas me faz chorar 
toda vez que entro numa loja e não consigo comprar uma roupa que me deixe bem. 
 
Marcela – O que é uma roupa que te deixa bem pra você? 
Entrevistada 7 - É uma roupa confortável, que esconde minhas gordurinhas, que fica 
larguinha e discreta. 
 
Marcela - Mudando um pouco de assunto, qual sua principal fonte de informação? 
Entrevistada 7 - Como fico muito em casa com a minha família a televisão é minha 
principal fonte de informação e de entretenimento também. 
 
Marcela - O que você assiste na televisão? 
Entrevistada 7 - Assisto mais jornal, filme e novela. 
 
Marcela - Você gosta de novela? 
Entrevistada 7 - Muito, muito mesmo, costumo assistir mais a novela das 21 horas 
porque é a hora que eu chego do trabalho, estou assistindo Império, acho muito boa 
essa novela, mas assisto mesmo se for ruim, acho que elas sempre tem o que mostrar 
e abordam sempre assuntos reais. 
 
Marcela – E você acha que a novela influencia as pessoas a comprarem produtos? 
Entrevistada 7 - Com certeza, eu mesma já comprei os esmaltes da Giovanna 
Antonelli do Em Família. 
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Marcela - E na questão dos padrões de beleza que você falou tanto acha que a novela 
tem alguma influência? 
Entrevistada 7 - Sem sombra de dúvida, a novela faz parte da mídia, e a mídia impõe 
como devemos nos vestir,  pensar, agir. 
 
Marcela - E na questão do preconceito que a gente falou antes você acha que a mídia, 
e mais especificamente a novela, tem influência? 
Entrevistada 7 - Não, acho que não, ultimamente a mídia aborda esses assuntos, 
mas as pessoas já possuem preconceito dentro de si, isso já nasce com elas. 
 
 APRESENTAÇÃO DAS CENAS DAS TELENOVELAS 

 
Marcela - Você acha importante a inclusão desses personagens que estão fora dos 
padrões que você disse? 
Entrevistada 7 - Acho que sempre é bom esse tipo de discussão na novela, mas 
sempre causa muita polêmica devido ao preconceito mesmo que existe e sempre 
existiu. 
 
Marcela - Como você viu a inserção da personagem Perséfone na novela Amor à 
Vida? 
Entrevistada 7 - A Perséfone foi um exemplo muito bom, mas foi abordado somente 
uma parte da causa, a obesidade afeta muito mais o psicológico da pessoa. 
 
Marcela - Como assim? 
Entrevistada 7 - A Perséfone retratou somente uma parte do que a obesidade 
representa na vida de uma pessoa. Falo por mim mesma, a Perséfone tinha vida 
social, eu procuro não ter, tenho vergonha, me acho feia não tenho vontade de 
arrumar um namorado, psicologicamente falando eu sou muito mais estressada do 
que ela. 
 

 
 

ENTREVISTADA 8 
 

Marcela - Quantos anos? 
Entrevistada 8 -  32, quase 33. 
 
Marcela - Nascida em? 
Entrevistada 8 -  São Paulo, na maternidade da Penha, porém a minha família é toda 
do interior de São Paulo, eu falo que eu tenho um pé cinza e um pé vermelho, eu fui 
mais criada lá, em Jardinópolis do que em Ribeirão Preto, eu vinha pra cá mais pra 
estudar. 
 
Marcela - Você fez que curso de graduação? 
Entrevistada 8 -  Eu fiz graduação modulada, o curso chama negócios da moda eu 
fiz produção de moda, só tem três turmas de produtores formados em faculdade em 
São Paulo, porque esse curso foi extinto, e depois eu fiz design. Meu diploma é de 
negócios da moda com habilitação em design de moda.  
 
Marcela - E você atualmente trabalha com o que? 
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Entrevistada 8 - Trabalho como palestrante com o setor de relacionamento com 
escolas de ensino médio, dei aula na área de moda na Uniban e sou professora de 
produção de desfiles do curso técnico do Senac, é na área mais criativa de desfile, é 
um negócio. Ele é o meio termo entre o negócio e a criação, pra mim uma área bem 
equilibrada que mexe com gente. Eu fiz pós em eventos na Anhembi em produção de 
desfiles. Eu quero fazer mestrado em história porque eu sou alucinada por história da 
moda, tarada mesmo. 
 
Marcela – Nossa!  História? Onde? 
Entrevistada 8 -  Eu já prestei na PUC por dois anos, mas a coordenadora falou que 
eu tinha que pensar como historiadora e não gostou dos meus projetos por isso eu 
não consegui entrar. 
 
Marcela - E quais eram seus projetos? 
Entrevistada 8 -  O primeiro era sobre o bordado no Brasil, que até os anos 50 era 
pra mulher ter o que fazer em casa e a partir daí é que virou negócio remunerado e 
tudo mais, antes era coisa caseira, as meninas aprendiam com a mãe. Depois que a 
coordenadora me desanimou a fazer essa pesquisa eu decidi pesquisar sobre o 
Mappin na década de 30 que tem muito mais material, tem importância econômica e 
social dentro da área de moda porque foi o primeiro grande magazine de São Paulo, 
tem todo o âmbito social e financeiro porque ficava no centro de frente para o teatro 
municipal que era chiquérrimo. A minha prima falou de fazer na Unicamp, que é de 
graça, só que eu teria que arcar com a viagem. A PUC é cara mas tem uma linha de 
pesquisa incrível sobre história do corpo que é bem legal para o que eu quero. 
 
Marcela - Falando em corpo, o que você entende por um corpo ideal, uma mulher 
bonita? 
Entrevistada 8 -  Ai, engraçado eu estava agora a tarde conversando com um amigo 
meu e falando sobre isso, porque ele fez games na Anhembi e ele estava falando que 
os meninos de games procuram as meninas dos animes japoneses com aquela 
cinturinha fina e as coxas grossas e eu estava pensando que pra mim uma pessoa 
bonita é aquela que se sente bem na própria pele, se você é alta ou baixa, gorda ou 
magra, mas você se olha no espelho e fala gostei! Essa é uma pessoa bonita que vai 
exalar beleza. Então pra mim uma pessoa bonita é a que se sente confortável na 
própria pele, é claro que defeitos todo mundo enxerga, até as mulheres mais bonitas, 
as modelos mais tops se olham no espelho um dia e se acham as mais barangas, 
porém quando você está confortável com o seu corpo, e hoje tem uma aceitação maior 
de tipos de corpos. Uma aceitação é um processo, eu odeio denominação mas, tem 
roupas pra plus size. Você viu a modelo da Calvin Klein que é tamanho 40, ela é 
magra. Eu trabalhei no fashion week plus size, o plus size no Brasil é considerado 
acima do 44, mas 44 pra mim não é uma modelo plus size, 44 pra mim é uma pessoa 
normal grande, não é plus size, é grande. Você tem umas mulheres enormes que 
usam 42 e aí você fala que ela não é plus size? Claro que é, ela é grande, não 
interessa de altura ou largura. Ela vai calçar 40, ela não vai achar sapato do tamanho 
dela porque é grande. Então tem que parar com essa coisa de plus size é gordo, plus 
size é grande, é genético isso, são as cavalonas. Assim como small size são as 
pessoas pequenas. Essas padronizações me deixam muito irritada, principalmente 
porque uma vez na vida eu já fui bem magra, bem magra mesmo, eu usava 44, eu 
nunca vou chegar no 42 porque eu sou grande. Mas pra mim, pessoa bonita é aquela 
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que se sente a vontade com a pele dela, não todo dia porque isso não existe, mas 
pelo menos 80% das vezes, já está de bom tamanho. 
 
Marcela – E o que você pensa de padrão de beleza? 
Entrevistada 8 - No mundo não existe, não existe mesmo, na Coreia elas usam um 
alto branqueador e aqui a gente usa bronzeador, os árabes só gostam de mulher 
cheinha, aquela que enche a cama, esse negócio de mulher magra é só na Europa e 
nos Estados Unidos. Agora no Brasil tem essa coisa da mulher ter que ser 
pequenininha, magrelinha. Quando eu era mais nova meu sonho era ser mais magra, 
mas quando eu vi que eu emagreci e mesmo assim eu continuava comprando G 
porque as blusas M ficavam em cima do meu umbigo eu falei caramba esse não é o 
meu tamanho, porque eu sou grande, toda grande. Na loja em que eu compro roupa, 
eu compro roupa numa loja chamada Palank tem muita mulher alta que vai lá comprar 
por causa do comprimento da calça, imagina você só vai usar calça capri pra não 
entrar numa loja de tamanho grande porque nas lojas padrão você veste uma calça 
que fica faltando quatro dedos pra finalizar a barra. Pra achar casaco então é outra 
desgraça, não tem manga que sirva no meu braço. Sabe o que me deixa muito 
incomodada, eu falo que um dia eu quero conhecer o único. Você conhece o único, 
do tamanho único? Eu quero saber quem é esse cara porque ele deve ser muito 
pequeno, isso não existe, não existe, tem um estudo explicando porque as peças 
diminuíram de tamanho, você pode comprar uma calça jeans hoje com etiqueta 40, 
42 e 44 que é o mesmo tamanho só com etiqueta diferente. Eu acho ridículo você 
chegar numa loja e a vendedora falar pra você que G é 44, 44 sempre foi M a vida 
inteira foi M. A modelagem era 40 e 42 P, 44 e 46 M e 48 e 50 G, diminuiu um número 
e agora tá diminuindo de novo. Agora eles estão colocando 36 e 38 P, 40 e 42 M e 44 
e 46 G. Quando tem um 46 né. É ridículo isso, diminuiu esses tamanhos porque 
começou o uso da lycra e aí eles pegam um molde feito para um tecido que estica e 
colocam num tecido plano e o que acontece é que a roupa fica menor. Você vê que 
eu vou falando e embutindo um monte de coisa no meio. 
 
Marcela - Então voltando, você falou que não tem um padrão no mundo, mas e no 
Brasil? 
Entrevistada 8 -  A gente tem uma média, um padrão especificamente a gente não 
tem, até porque, nós somos um país de proporções continentais então você tem as 
mulheres do Sul que são altas, o povo do nordeste que é um pouco menor, então 
padronização, um tamanho brasileiro não tem nem como fazer porque muda muito de 
região pra região, por exemplo, a média de altura da mulher brasileira é 1 metro e 60, 
mas você vai encontrar gente muito maior e gente muito menor. Você consegue 
padronizar em áreas pequenas, muito pequenas, por exemplo, aqui em São Paulo é 
impossível padronizar, não dá, primeiro porque São Paulo é multicultural e tem 
colonizações mil porque a gente não teve só colonização portuguesa e italiana, a 
gente tem índio que mora em São Paulo, tem português, tem italiano, tem japonês, 
tem alemão, como você vai padronizar? A gente não tem como. É muito simples, por 
que o passaporte brasileiro é o mais falsificado no mundo? Porque brasileiro não tem 
cara, se brasileiro não tem cara como é que você vai padronizar alguma coisa, não 
existe, não existe. Eu passo por italiana muito fácil e eu falo um italiano muito 
mequetrefe, então assim padronização pra mim não dá, não é aceitável, 
principalmente em relação a moda, a roupa, não tem como aceitar isso. Você 
consegue padronizar tamanhos de sapato, mas roupa é uma peça 3D tem altura, 
largura e profundidade.  
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Marcela - Como é pra você comprar roupa? 
Entrevistada 8 -  Difícil, mas eu adoro, roupa do dia a dia quando eu acho e eu gosto 
eu compro uma de cada cor, não tô nem aí, não vou usar tudo junto mesmo. 
 
Marcela - Você trabalha com moda, você acha que a moda hoje atende a mulher que 
está acima do peso? 
Entrevistada 8 -  Imagina, do jeito nenhum, nunca. 
 
Marcela - Já foi pior? 
Entrevistada 8 - Já, tá melhorando, tá melhorando, por exemplo, lingerie, 
antigamente o que era lingerie plus size, vamos normatizar plus size, lingerie era 
calcinha de vó de renda bege, sutiã sem aro e sem sustentação, hoje tem marcas 
muito legais fazendo conjuntos belíssimos, de várias cores, pink, azul, rosa, calcinha 
fio dental pra plus size que não existia, você só achava calcinha fio dental pra quem 
era magra e tem menina que gosta de usar independente do peso que ela esteja, é 
mais difícil de achar, mas antes, nem tinha. Moda festa mesmo antes, você não acha, 
agora a pouco tempo anunciaram que o Arthur Caliman montou um andar na loja dele 
lá na Santo Amaro de plus size. Até foi uma amiga minha que estava trabalhando com 
ele na divulgação, só pra plus size tanto de moda festa quanto de casual fino. Tá 
melhorando, mas falta muito ainda, falta muito, falta aceitar que toda mulher é 
diferente, por exemplo, tem uma loja em Londres que é só pra gente baixa, é só roupa 
pra gente baixinha não interessa se 36 ou 54, é uma puta de uma invenção e tem 
mercado, tem gente que vai comprar. Aqui em São Paulo meu sonho era abrir uma 
loja pra gente alta, ia ser um sucesso. As pessoas falam que não tem mercado, não 
tem mercado o caramba o mais da metade da população brasileira tá acima do peso 
e é acima do peso de verdade não é essas mulheres que vivem dizendo que precisam 
emagrecer 3 quilos, é coisa de 10 quilos pra cima e 10 quilos já são dois números de 
manequim. Quando você vai falar alguma coisa com uma marca dessas eles falam ah 
mais é padrão Europeu, não é não, as Espanholas são todas grandes, isso chinês na 
cara dura. 
 
Marcela - A gente falou muito de moda, você como uma pessoa que trabalha com 
moda como define moda? 
Entrevistada 8 -  Moda pra mim é sinônimo de estilo, é aqui que você gosta de usar, 
te veste bem, que você olha no espelho e fala hoje eu tô legal. Moda é muito mais do 
que a roupa que você veste, é o discurso, aquilo que essa roupa diz. Por exemplo, 
nós duas somos parecidas fisicamente e se usarmos a mesma roupa pode ser que 
você esteja na moda e eu não, porque pode ser que para o seu estilo e o seu grupo 
de amigos aquela roupa faça algum sentido enquanto que para o meu ela pode estar 
totalmente equivocada. 
 
Marcela - Então moda é o jeito como cada um usa a roupa ou o que cada um quer 
dizer usando essa roupa? 
Entrevistada 8 -  Um pouco das duas coisas, moda é na verdade o que eu quero 
mostrar ou esconder, o que eu quero que apareça ou aparente para os outros e como 
eu me sinto bem com isso. Mas moda é também o que os estilistas colocam nos 
desfiles, o que as pessoas usam nas ruas. Quando você trabalha com moda tem que 
estar acompanhando tudo isso. 
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Marcela – E a moda influencia a sua compra? 
Entrevistada 8 -  Muito. 
 
Marcela - Você segue tendências, você se preocupa com isso? 
Entrevistada 8 - Mais ou menos não é porque tá na moda que eu vou comprar, mas 
como eu pesquiso eu estou sempre de olho, porque assim trabalhar com moda você 
tem que ver tudo e mesmo que você não veja num desfile ou num editorial de moda 
dá duas semanas já tá no Bom Retiro ou na 25 de março. Essa história de tendência 
é tão chata, tão chata que as vezes você quando procura um produto muito específico 
você não acha ou você compra aquilo que é tendência ou você não compra porque 
não tem, então algumas vezes eu compro o que é tendência mas não 
necessariamente eu vou usar como a tendência diz pra usar, eu tenho um estilo 
completamente definido que é um estilo completamente indefinido, tem dia que eu 
levanto e eu tô que nem hoje eu estou de legging e colar, tem dia que eu levanto e eu 
estou uma pin-up de vestidinho acinturadinho, guarda-roupa de Monica pra mim não 
existe, aquele guarda-roupa que você abre e só tem vestidinho vermelho não, pra mim 
quanto mais diferente melhor, mas é o meu estilo, você sendo fiel ao seu estilo pra 
mim tá tudo certo, a mim não influencia tanto não. 
 
Marcela - Você já comprou alguma coisa porque estava na televisão ou porque viu na 
novela? 
Entrevistada 8 -  Claro, quem nunca? Eu comprei aqueles tênis com salto, comprei e 
me arrependi usei uma vez e nunca mais, passou dei pra minha priminha de 13 anos, 
eu não usaria mais usei foi modinha e beleza. Hoje é muito raro que isso aconteça eu 
aprendi a investir em peças clássicas, acho que a gente tem que ter peças clássicas 
que são as amigas do guarda-roupa, aquelas que combinam com tudo, vai no básico 
que dá certo, aprendi isso com a minha avó que era modista que sabia valorizar um 
bom caimento de uma roupa, a minha mãe foi uma mulher que teve muito dinheiro 
quando eu era criança então ela comprava roupas de excelente qualidade porque ela 
sabia que ia durar, eu tenho um casaco que tem uns 60 anos que foi minha avó que 
fez e um que tem 40 anos que foi minha mãe que comprou, são peças que eu ainda 
vou usar muito e provavelmente vou passar pra minha filha porque estão em excelente 
estado e são de excelente qualidade. As vezes vale o investimento numa peça 
clássica, um modelo clássico que se você cuidar bem vai durar pra sempre, não vai 
acabar nunca. Eu gosto de tendência, eu gosto de observar, compro uma coisa ou 
outra se eu achar interessante mas não faz a minha cabeça ficar vestida igual 
manequim de loja não. 
 
Marcela - O que você faz quando não está trabalhando? 
Entrevistada 8 - Ultimamente eu tenho cuidado da minha casa, no ano passado a 
minha mãe faleceu e a gente morava na mesma casa, aí chegou uma hora que me 
deu uns 5 minutos eu catei a devolução do imposto de renda, pintei o apartamento 
todo, comprei móveis novos, agora por exemplo o meu hobby é fazer as prateleiras 
do meu corredor e sou eu que furo a parede, sou eu que corto a madeira, sou eu que 
coloco o parafuso, sou eu que faço tudo, ajuda a renovar a cabeça. Mas eu gosto de 
ler, eu leio pra caramba, leio muita coisa na internet porque não dá pra você comprar 
tudo o que sai, esse ano eu peguei mais pra ler essas coisas mais leves tipo 50 tons 
de cinza, acho incrível saber a história dos outros então leio biografias, gosto muito 
de viajar, adoro viajar, gosto muito de sair pra comer ainda mais agora que eu tô 
sozinha se alguém me liga convidando eu tô indo porque eu não gosto de comer 
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sozinha, e gosto muito de artesanato eu fiz bijuteria trabalhei com isso na época da 
faculdade pra pagar meus estudos e gosto muito de música, música pra mim eu entro 
no carro primeiro eu ligo o rádio pra depois ligar o carro, música é o tempo todo. 
 
Marcela - Você não assiste TV? 
Entrevistada 8 -  assisto, outro dia minha vizinha foi em casa e disse você está 
assistindo novela, você nunca assiste novela e eu disse não é porque o programa do 
Discovery eu já assisti, eu assisto muito Discovery Home and Helth, TLC, gosto muito 
de filme mas vou muito pouco ao cinema porque acho muito caro. 
 
Marcela - Então você não assiste novela? 
Entrevistada 8 -  Assisto, antigamente eu era bem mais noveleira. Hoje em dia eu 
sou um pouco menos, porque eu esqueço de acompanhar, mas ultimamente eu estou 
assistindo Império, gente o que é aquele comendador, eu queria um comendador 
daquele pra mim. A novela está ficando boa. Eu queria ter começado a assistir essa 
nova das 7 mas não deu essa semana tá muito corrida.  
 
Marcela - E o que você acha de novela? 
Entrevistada 8 -  Eu sou alucinada com novela, eu acho a coisa mais legal do mundo, 
tem umas novelas que ultimamente estão ficando chatas, mas meu sonho de criança 
era ser a viúva Porcina porque eu acho a viúva Porcina o máximo da breguice chique 
dos anos 80, foi quando eu decidi estudar moda, eu queria entender aquela 
personagem e suas roupas, foi a novela que me fez escolher minha carreira. Eu 
sempre fui noveleira, sempre gostei muito de assistir novela e eu acho que 
principalmente dentro do elemento de moda a telenovela é uma vitrine tão rica, eu 
lembro bem quando saiu o Clone com as coisas da Arábia e tudo mais e dentro da 
moda não tinha nada que remetesse a cultura árabe só que você andava na 25 de 
março e todo mundo vendia as pulseirinhas da Jade, o lenço e os brincos e tudo mais, 
então a gente fala assim os desfiles internacionais ditam moda, eles ditam, mas a 
novela brasileira dita moda pra dedel, quando a Sandy fez a novela que ela fazia o 
papel de Crystal ela usava um colarzinho que você andava na 25 e tinha o colar dela 
pra tudo quanto é lado e falava de um tema hippie e naquele ano não teve nenhuma 
coleção que remetesse ao tema hippie, mas a Sandy usava o bendito colarzinho. 
Então eu sempre gostei muito de novela, eu quis fazer um curso de figurino com a 
figurinista da Globo pra trabalhar em novela, mas era muito caro, eu sou alucinada 
ainda mais com novela de época que aí junta o gosto por novela que eu acho muito 
legal, a coisa da história e da memória que eu adoro e a roupa e toda a ornamentação 
de época. 
 
Marcela - Você assistiu Amor à Vida? 
Entrevistada 8 -  assisti. 
 
Marcela - O que você achava da personagem Perséfone? 
Entrevistada 8 -  Nossa, foi complicado porque nessa época eu já trabalhava com o 
pessoal do plus size e todo mundo fica, aí Sofia você é gordinha, não eu sou gorda, 
eu sou grande, o “inha” pra mim não cabe, minha personalidade não é “inha”, gorda 
pra mim é só um adjetivo e ponto final, eu sou gorda, alta, falo alto e ok. Quando 
apareceu a Perséfone eu achei um personagem muito forçado mas não pelo fato dela 
ser gorda porque gordo foi apenas um estereotipo que eles podiam ter colocado, eles 
podiam ter colocado ela como feia, eles poderiam ter colocado ela como anã, vários 



163 
 

estereótipos que estão fora do padrão entre aspas de beleza, a questão foi ter 
colocado ela como virgem e desesperada, esse foi o ponto como se toda mulher 
precisasse de um homem pra ser feliz. Lógico que o pessoal do plus size desceu o 
pau, o fato de ter colocado uma gorda e uma gorda bonita porque eu acho a Fabiana 
Karla linda, o fato de ter colocado uma gorda e desesperada pra perder a virgindade 
foi o que pegou, foi um personagem muito, muito complicado, eu acho que não foi um 
personagem que trouxe coisas boas de discussão, eu acho que trouxe um pouco mais 
de segregação sabe, e eu lembro que na época as modelos com as quais eu já 
trabalhei falavam onde já se viu eu sou casada a não sei quantos anos, eu tenho 
namorado e meu namorado é mega gostoso e sarado. 
 

APRESENTAÇÃO DE CENAS DAS TELENOVELAS 
 
 
Marcela - Isso existe? 
Entrevistada 8 -  Eu acredito que sim. 
 
Marcela - Ainda tem gente que pensa assim? 
Entrevistada 8 -  Com certeza, com certeza, engraçado a minha avó a gente tem, cá 
pra nós, que minha avó era meio anoréxica ela tinha um cordão de prata na cintura 
que quando ela engordava, o cordão apertava, e ela fazia dieta e a minha avó falava 
assim, ai filha, gente gorda é tão feia, você é tão bonita, emagrece. Eu vivi minha 
adolescência inteira pensando que eu devia emagrecer pra caber no tamanho dos 
outros, eu fui descobrir o real tamanho do meu corpo de altura e de largura e afins 
quando eu fiz 25 anos, eu não sabia a dimensão do meu tamanho porque eu nunca 
prestei atenção em como eu sou grande, e eu sempre sofri olhares tortos pelo fato de 
ser grande, então, por exemplo, quando eu era novinha uns 14 anos, meu primeiro 
namorado, eu tinha 14, mas pra mim, era sempre o resto. E quando eu fiz 15 anos eu 
falei não, eu não sirvo pra ser resto, eu sou bacana, eu sou bonita, me olho no espelho 
e estou vendo uma boniteza toda aqui, vou ser a número 1 e eu me fiz, logico que tem 
épocas que eu me sinto a mulher mais feia do mundo, mas eu tive 13 namorados, eu 
ganho de todas as minhas amigas e até dos meus namorados porque eu sempre fui 
assim e não tem segredo, eu só sou confiante, eu confio em mim, se gosta de mim 
não interessa se eu estou gorda, alta ou baixa, se quer ficar comigo é porque quer 
ficar comigo, e quando eu engordei mais, que foi depois dos 20 anos que eu passei 
dos 100 e não desci mais. Eu ficava tão desencanada que eu estava na balada e nem 
aí para os caras e de repente chegava um que gordinha linda, sempre tem quem 
gosta, tem mercado, tem cara que gosta de carne. Quando eu vejo uma cena dessa 
eu acho que eu vivo numa realidade muito pequena de se aceitar, não é coisa 
moderna de a mídia falando que você é bonita, a minha avó sempre dizia que a gente 
tem que saber reconhecer os nossos pontos fortes e agradecer por eles e não se 
sentir menor por eles, porque a gente vive numa sociedade que quer que a gente seja 
como a Barbie e que coloca a gente pra baixo. É impossível respirar com a cintura da 
Barbie, isso não existe, não existe. Eu não sei se pelo fato de a minha mãe a vida 
inteira não ter ligado pra isso, me prejudica a saúde porque agora eu estou muito 
pesada e meu joelho dói mas nunca me senti feia. 
 
Marcela - Você já deixou de fazer alguma coisa por estar acima do peso ou de ir a 
algum lugar? 
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Entrevistada 8 -  Já, já, mas aquele dia que você está de TPM, que você se sente 
feia, que no dia seguinte você olha e fala que retardada eu devia ter ido, mas garanto 
que qualquer mulher já deixou de fazer alguma coisa por conta disso. Eu já arrumei 
muito namorado pra mim e para as minhas amigas porque eu sempre fui a gordinha 
animada, amiga de todo mundo e eu não fico pra trás só como amiga gordinha não, e 
sempre conheci gente interessante e eu sempre saía com os caras mais de uma vez 
do que uma balada, eu sempre fui muito bem resolvida comigo, tive momentos mais 
delicados, quem não tem, ninguém passa pela adolescência ileso. Homem não gosta 
de mulher magrela, homem gosta de panicat, aquelas coxas enormes. As pessoas 
tem que se permitir ser felizes, as pessoas não se permitem e não se enxergam do 
jeito que são, quando eu vejo esse tipo de cena eu acho muito absurdo uma pessoa 
não se amar acima de tudo. 
 
Marcela - Uma cena como essa é preconceito? 
Entrevistada 8 -  É, e o pior é que gente preconceituosa não muda, e quem é 
preconceituoso é preconceituoso com tudo, gordo, negro. E eu acho que no fundo, no 
fundo o preconceito é uma inveja tão grande porque ser gordo é um defeito o nosso 
corpo não foi feito pra carregar tanto peso, é um defeito o nosso corpo foi feito pra 
caçar a gente é gordo por causa da alimentação errada que a gente tem, mas você 
aceitar o seu defeito, dizer ok e viver com ele é uma opção sua, uma opção que a 
maioria das pessoas não aceita e não tem coragem de fazer e aí joga a culpa em cima 
dos outros. A pior frase pra mim é você tem um rosto tão lindo porque você não 
emagrece, meu joelho pode reclamar você não, você não me carrega nas costas. 
 
 
  

ENTREVISTADA 9 
 

Marcela - Bom, eu sei que tem muita coisa que eu já sei de você, mas vou perguntar 
de novo só pra ficar registrado tá? 
Entrevistada 9 - Claro. 
 
Marcela -  Quantos aos você tem? 
Entrevistada 9 - 28. 
 
Marcela -  E você é casada, mora com quem? 
Entrevistada 9 - Sou casada, moramos eu, meu marido e minha filhinha de 1 ano. 
 
Marcela -  Você é formada em que área? 
Entrevistada 9 - Sou graduada em pedagogia e estou fazendo letras agora, um curso 
a distância desses on-line. 
 
Marcela -  Você é professora então? 
Entrevistada 9 - Sou professora na parte da manhã e a tarde trabalho como auxiliar 
de secretaria aqui na faculdade. 
 
Marcela -  E sobra algum tempo para atividades de lazer? 
Entrevistada 9 - Não muito, eu tenho uma filha pequena então é bem corrido, o ano 
que vem vou ficar só com as aulas de manhã porque não dá, eu nem vejo minha filha 
direito durante a semana. 
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Marcela -  Nesse pouco tempo que sobra o que você gosta de fazer? 
Entrevistada 9 - Não dá tempo de sair muito porque no final de semana eu tenho que 
cuidar da casa e da minha filhinha. Meu marido ficou muito tempo desempregado e 
ele ajudava muito em casa. Agora que ele começou a trabalhar, inclusive de sábado, 
sobra tudo pra mim. Então minha diversão é a televisão que fica ligada enquanto eu 
estou limpando a casa. 
 
Marcela -  E o que você assiste na televisão? 
Entrevistada 9 - Eu vejo de tudo, na verdade ouço de tudo, a TV fica ligada lá me 
fazendo companhia e distraindo minha filha enquanto eu faço as coisas de casa. 
Quando você tem um bebê em casa é muito canal de desenho, muita TV Cultura, 
muito DVD da Galinha Pintadinha pra distrair a criança. Eu mesma gosto de jornal, 
filme, programa tipo Luciano Huck e novela, ano que vem vou poder assistir mais 
minhas novelas porque não vou mais trabalhar a noite, só vou dar aula de manhã e 
pegar uma turma à tarde, vou ter vida de gente normal. 
 
Marcela -  Como assim vida de gente normal? 
Entrevistada 9 - Gente que tem um emprego só, que chega em casa até umas 7 
horas da noite. Meu marido sofreu um acidente eu ainda estava grávida e ficou mais 
de um ano sem poder trabalhar por isso eu estava com dois empregos, na verdade 
um emprego aqui na faculdade e uma turma na escolinha de manhã como se fosse 
um estágio, que lá eu ganho mais, não sou funcionária ainda. Agora que ele arrumou 
um emprego bom e está se firmando eu consegui pegar duas turmas para o ano que 
vem na escola uma de manhã e uma a tarde e já avisei que não volto em 2015 pra 
faculdade. 
 
Marcela -  Você não gosta de trabalhar na faculdade? 
Entrevistada 9 - Eu até gosto, mas é muito cansativo e muito longe da minha casa, 
eu moro na zona leste, em São Miguel e levo quase duas horas todo dia pra ir e duas 
pra voltar a noite pra casa. A escola é mais perto, aqui dá 20 minutos de metrô até lá, 
bem rapidinho. Vou sair as 5 e meia, como tem infantil lá, também minha filha vai ficar 
lá no berçário do infantil e a gente vem junto pra casa, no máximo as 6 horas acho 
que chego, aí dá pra pegar a novela das 6 até olha que beleza. 
 
Marcela -  Você gosta de novela? 
Entrevistada 9 - Gosto muito, muito mesmo, assistir novela é o meu momento de 
relaxamento, é a minha hora de parar, sentar no sofá e ver TV de verdade, eu me 
desligo do mundo, é o meu momento do dia, eu me divirto, dou risada, me emociono, 
choro, chorei tanto quando o Giannechinni foi visitar lá a família do doador do coração 
que o menininho pede pra sentir o coração do pai batendo, nossa, como eu chorei, e 
também foi a única cena que prestou naquela novela, que novelinha ruim, acho que 
foi a pior que a Globo já fez. Quando termina a novela é hora de ligar para a minha 
mãe pra saber como foi o dia dela e a gente sempre comenta a novela, parece que 
isso nos aproxima como se assistíssemos juntas. 
 
Marcela -  E o que te faz gostar tanto de novela? 
Entrevistada 9 – Tudo na verdade, eu gosto dos atores, das músicas, das histórias, 
e se eu não assisto a novela fico por fora dos assuntos, fora das conversas, é como 
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se eu vivesse num mundo paralelo, uma semana de novela perdida é uma semana 
sem entender nada da conversa da hora do almoço. 
 
Marcela -  Você assiste as novelas da Globo ou de outro canal também? 
Entrevistada 9 - Na verdade eu gosto mesmo é da programação da Globo, acho que 
a Globo tem um trabalho incrível e bem cuidado, eles prestam atenção nos detalhes 
da roupa do personagem e isso é que mais me encanta, novela de época por exemplo 
eles tem um cuidado de fazer a roupa como era mesmo pra não ficar parecendo que 
os personagens estão numa festa a fantasia e sim na vida real, dá vontade de vestir 
igual, naquela novela que tinha a baronesa que tinha os escravos... 
 
Marcela -  Qual? Lado a Lado? 
Entrevistada 9 – É, essa mesmo, as roupas que aquela Laura usava eram lindas. 
 
Marcela -  Você falou que dá vontade de vestir igual, você acha que a novela desperta 
nas pessoas essa vontade de ser igual aos personagens? 
Entrevistada 9 - Com certeza ou então aquela coisa de você perceber que a vida do 
personagem parece com a sua, e aí você quer vestir igual porque acha que a roupa 
que fica bonita na atriz vai ficar bonita em você também. 
 
Marcela - Você já teve essa vontade de vestir igual? Já comprou alguma roupa ou 
acessório que viu na novela? 
Entrevistada 9 – Claro! Esse brinquinho de orelha virou moda depois da novela, é 
vendido em toda esquina, aqueles que são vários, eu comprei, mas em mim fica 
horrível. Eu não compro as roupas que vejo na novela porque eu tenho consciência 
que em mim vai ficar horrível, as atrizes são magras e mesmo as que não são tem um 
corpo mais certinho, eu sempre fui gordinha a vida toda e depois da gravidez então 
só aumentei de tamanho. 
 
Marcela -  Você acha que ganhou mais peso do que devia na gravidez? 
Entrevistada 9 - Engordei 20 quilos na gravidez, é muita coisa, eu já estava uns 20 
acima do que deveria agora tenho 40 a mais, e não consigo emagrecer de jeito 
nenhum. Sabe, eu acho que o ganho de peso está muito ligado a alguma insatisfação 
na vida da gente.  Sabia, eu acho que está muito ligado ao emocional da gente, tudo 
bem que tem a questão do metabolismo e tal, mas tem gente que come, come e come 
e não engorda, tem gente que come o mesmo tanto e não engorda. Então eu acho 
que o emocional também influencia. Quando eu comecei a fazer faculdade eu era 
mais magra, ou menos gorda sei lá, mudou meu ritmo, não dormia direito, não tinha 
tempo pra fazer uma alimentação certinha, então tudo isso eu acho que muda na vida 
da gente mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa alimentação, mexe com o 
nosso metabolismo que fica mais lento ou mais rápido. 
 
Marcela -  Na sua infância você já era gordinha? 
Entrevistada 9 - Sim, sim, minha mãe sempre brigou comigo a vida inteira que eu 
precisava emagrecer que eu era bonita demais pra ser gorda, mas eu sempre gostei 
muito de comer, muito mesmo, minha mãe brigava, me levava em médicos, me 
colocava pra fazer dieta, natação, academia, meus tios falavam, meus primos sempre 
riam porque eu não era rápida como eles nas brincadeiras de corrida, e quanto mais 
as pessoas falavam, mais eu tinha vontade de comer e mais eu ganhava peso. 
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Marcela -  Você acha que essa experiência da sua infância foi traumática pra você? 
Entrevistada 9 - Sim, muito, eu ficava muito triste com a minha mãe, pensava até que 
ela não gostava de mim porque eu era gorda e que só se eu fosse magra ela ia me 
amar. Hoje eu entendo que ela queria o meu bem, mas só entendi isso depois de 
adulta, sofri muito quando era criança por isso. 
 
Marcela -  E isso fez você mudar em alguma atitude que toma hoje? 
Entrevistada 9 - Primeiro que eu nunca vou deixar minha filha passar por essas 
coisas, depois que eu não suporto ver uma mãe mandando a filha parar de comer, 
saio até de perto se eu estou num restaurante e vejo uma cena dessa.  
 
Marcela -  Você lembra da personagem Ágata da novela Avenida Brasil? 
Entrevistada 9 - Claro, a filha da Carminha né? 
 
Marcela -  Isso. Vou passar uma cena da novela e a gente conversa depois.  
 

 
APRESENTAÇÃO DAS CENAS DA NOVELA AVENIDA BRASIL 

 
 
Entrevistada 9 - Eu me sentia como a filha da Carminha era assim que eu me sentia 
quando a minha mãe mandava eu parar de comer, uma vez eu perguntei pra ela se 
eu emagrecesse ela iria me amar mais do que amava meu irmão. 
 
Marcela -  Nossa, e o que ela disse? 
Entrevistada 9 - De onde eu tinha tirado essa ideia de que ela amava mais o meu 
irmão do que eu, que ela queria que eu emagrecesse pra ser mais feliz só. 
 
Marcela -  E hoje você entende isso? 
Entrevistada 9 - Hoje eu entendo, mas lá no fundo toda vez que a minha mãe fala 
alguma coisa do meu corpo eu lembro de tudo o que eu passei e de como eu me 
sentia quando ela me dava bronca. 
 
Marcela -  Você falou do seu corpo. Como é essa relação com o seu corpo hoje? 
Entrevistada 9 - Hoje eu aceito um pouco mais o meu corpo, mas quero e preciso 
muito emagrecer, minha filha está começando a andar e eu não tenho fôlego pra 
acompanhar ela por causa do meu peso. 
 
Marcela -  Mas você quer emagrecer por causa da sua saúde ou por estética? 
Entrevistada 9 - Por saúde também, mas é estética totalmente, a vida do gordo é 
muito difícil.  
 
Marcela -  Como assim? 
Entrevistada 9 - tudo é mais difícil, a minha tia ela era bem gorda, porque ela tinha 
problema hormonal e ela era bem gorda, e ela não arrumava emprego, só depois que 
ela fez a cirurgia de estômago e emagreceu, quando ela emagreceu foi que ela 
arrumou emprego, coincidência ou não, mas enfim, ela tem pouco mais que eu, acho 
que dois ou três anos a mais que eu de idade, e ela arrumou emprego depois que ela 
emagreceu, uns quatro anos atrás, coincidência ou não, eu acho que isso tem a ver. 
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Marcela -  Mas você já teve alguma dificuldade assim pra arrumar emprego, por 
exemplo? 
Entrevistada 9 - Eu não, porque antes eu não era assim tão gorda, mas o meu marido, 
por exemplo, ouviu de uma empresa recentemente que ele não preenchia o padrão 
físico dos funcionários. 
 
Marcela -  Padrão físico? 
Entrevistada 9 - É, ele também está um pouco gordinho e a gente acha que homem 
não liga, mas eles ligam sim, homem leva na boa? Não leva na boa, o meu marido 
não leva, eu acho que a gente aceita mais o homem gordo do que a mulher gorda, 
mas ele com ele mesmo não tem essa tranquilidade não.  O Fabio só fala quando ele 
põe uma roupa e ele fala nossa eu tô horrível, que ele olha e fala, nossa essa barriga, 
ele só se sente muito mal, mas depois que essa empresa falou pra ele que não iam 
contratá-lo por causa do padrão físico ele resolveu correr e fazer dieta. 
 
Marcela -  Mas eles explicaram o que é esse padrão físico? 
Entrevistada 9 - Disseram que era a altura e que eles precisam de um funcionário 
que tivesse agilidade pra correr, como o meu marido trabalha com segurança eu até 
entendo isso de agilidade, mas com certeza era porque ele gordinho, dava impressão 
que não conseguia correr. 
 
Marcela -  E você acha que as pessoas julgam as outras pela aparência? 
Entrevistada 9 - Com certeza, e é muito triste ser julgada pela sua aparência, ser 
julgada pela sua capacidade é mais justo, pela sua aparência é muito complicado, e 
quem tem excesso de peso acontece isso em muitas situações, a pessoa tenta ser 
forte com aquela situação, tem jogo de cintura. É horrível quando alguém fala que 
você engordou, você fica triste sim. Você não quer ser gordo.  
 
Marcela - E por que você não quer? 
Entrevistada 9 - Eu não quero ser gordo porque eu quero ser magra pra ser bonita. 
 
Marcela -  Então a magreza está ligada a beleza? 
Entrevistada 9 - Pra mim sim. Eu não quero emagrecer pra aparecer é porque eu me 
sinto feia gorda. É isso mesmo, quando eu coloco uma roupa e me sinto feia. Se uma 
pessoa magra colocasse aquela roupa ela ficaria linda e você vai ter que ficar lá 
escondendo. 
 
Marcela - Então a roupa que você compra tem alguma relação com o seu corpo? 
Entrevistada 9 - E como, eu não compro muita roupa branca por exemplo porque eu 
fico mais enorme ainda, eu prefiro sempre roupa preta, larguinha. Como eu tenho 
barriga eu uso casaco aberto ao invés de blusa fechada quando tá frio que aí dá uma 
disfarçada 
 
Marcela -  Falando de roupa, a moda é importante pra você? 
Entrevistada 9 - Eu não ligo pra isso não, é importante pra quem trabalha com isso, 
ou pra quem tem dinheiro pra seguir isso, pra mim não adianta mesmo nem que eu 
gostasse muito de moda eu não conseguiria seguir mesmo. 
 
Marcela -  Por que não conseguiria seguir? 
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Entrevistada 9 - Porque tem muita coisa que eu não encontro pra mim ou até encontro 
mas fica apertado demais, e eu não tenho coragem de usar roupa muito justa 
mostrando minhas dobrinhas. 
 
Marcela -  E em loja especializada em tamanho grande você compra? 
Entrevistada 9 - Compro algumas coisas, tento comprar primeiro em lojas normais 
porque as lojas de tamanho grande são muito mais caras, mas tem coisa que eu já 
não acho mais tamanho pra mim nas lojas normais, eu até pouco tempo ainda achava 
a maioria das peças na Marisa, mas agora eu não sei se eles estão fazendo menor 
ou eu que tô maior. 
 
Marcela -  Você acha que essa questão da roupa influencia na forma como você se 
enxerga? 
Entrevistada 9 - De como eu me enxergo sim, mas acho que tá mais com como os 
outros me enxergam. Eu não quero ser vista como a coitada da gorda que só usa 
calça jeans e camiseta preta ou legging e blusão. 
 
Marcela -  Por falar em como o outro enxerga, vou passar uma cena da novela Amor 
à Vida e a gente comenta depois tá... 
 
 

APRESENTAÇÃO DA 1ª CENA DA NOVELA AMOR À VIDA 
 
 
Marcela -  Você no dia a dia já viu cenas assim? 
Entrevistada 9 - Nunca vi nada assim tão direto porque o preconceito com o gordo 
não é direto assim, ninguém chega pra você fala que não gosta de você porque você 
é gordo, a pessoa vai te tratar mal, vai fazer piadinha, mas nunca vai dizer isso direto 
pra você. 
 
Marcela -  Você acha que é assim que as pessoas pensam? 
Entrevistada 9 - No fundo é assim que as pessoas pensam sim. Vou dar o exemplo 
do meu irmão, agora ele está gordinho, mas antes ele era todo magro e bonitão e 
tinha uma namorada, a Katia, que era gordinha. A Katia era minha amiga, ela se vestia 
mal, aí eu fui dando umas dicas, e a Katia começou a se vestir melhor. Aí meu irmão 
começou a namorar com a Katia e decidiu que ia casar com a Katia, e todos os 
comentários que a gente ouvia, inclusive na minha casa, eram, nossa! Mas ele tão 
bonito vai casar com a Katia? E a Katia era bonita só que ela era gorda. Nossa! o Rafa 
tão bonito e vai casar com a Katia, ou ele vai ficar gordo também se casar com ela. 
Mas a Katia nunca ligou pra isso e nem ele, acho que o preconceito também depende 
muito de como a pessoa lida com isso. 
 
Marcela -  Você acha que depende de como a pessoa reage? 
Entrevistada 9 - Sim, eu acho que não sei se internamente se é fachada, mas tem 
gente que não liga e não deixa de fazer nada por estar gordo.  
 
Marcela -  Então essas pessoas lidam bem com o preconceito? 
Entrevistada 9 - Acho que bem ninguém lida, as pessoas fingem, eu acho que as 
pessoas tentam ser fortes, tentam ignorar, mas eu acho que machuca, independente 
de lidar bem ou não, machuca. Claro que machuca, quando a minha mãe fala, eu fico 



170 
 

triste. Não adianta, não é só preconceito, a revista mostra isso, a gente acha isso 
olhando, quando está gordo parece muito mais velho do que é. 
 
Marcela -  A gente tá falando de preconceito e o que é preconceito pra você? 
Entrevistada 9 - É você excluir alguém porque considera que aquela pessoa tem 
alguma coisa errada e não deve fazer parte da sua vida ou estar nos mesmos lugares 
que você, por exemplo. 
 
Marcela -  Você deixa de fazer alguma coisa? 
 
Entrevistada 9 - Acho que não, deixo de fazer por não ter dinheiro mas não por estar 
gorda.  
 
Marcela -  Então o fato do gordo ser visto bem ou mal visto pela sociedade está muito 
ligado, pelo que você está dizendo, a cultura e você acha que está ligado também a 
imagem que a mídia passa para as pessoas desse padrão? 
 
Entrevistada 9 - Principalmente pela mídia. Eu acho que agora o que acontece é que 
eles estão fazendo isso igual eles fizeram com essa menina da novela de tentar 
quebrar um pouco isso, porque nós estamos sofrendo muito preconceito porque teve 
até uma matéria que saiu dela e até aquela menina da novela das 6 que eu não sei o 
nome na praia que são todas gordinhas e felizes, então eu acho que eles estão 
tentando quebrar um pouco isso. Mas isso está ligado ao padrão que a mídia passa 
pra gente, se hoje o padrão fosse o da pessoa bonita ser gorda como já foi, as pessoas 
não iam se preocupar em mostrar as gordurinhas a mais, mas hoje o padrão não é 
esse, hoje o padrão é outro e inconscientemente a gente vai atrás. 
 
Marcela -  Vou mostrar um outro vídeo já que estamos falando disso  
 
 

APRESENTAÇÃO DA 2ª CENA DA NOVELA AMOR À VIDA 
 
 
Entrevistada 9 - Eu gostei muito dessa cena. 
 
Marcela -  Você concorda com o que ela disse no final?  Que em primeiro lugar eu 
tenho que gostar de mim? 
 
Entrevistada 9 - Com certeza. 
 
Marcela -  E o que ela fala antes “porque eu sou bonita”. Vai contra tudo o que a gente 
falou até agora e contra tudo o que a mídia nos diz que pra ser bonita tem que ser 
magra? 
 
Entrevistada 9 - Mas ela tá resolvida com isso, ela mesma fala que a família dela 
sempre mostrou que ela é bonita assim, que ela sempre foi gordinha, a cultura da 
família dela é diferente, tudo bem ser gordinho. A vida real dela é assim também, ela 
é casada com um cara super boa pinta, ele não é gordinho, e ela pelo que ela fala é 
super bem resolvida.  A questão assim é muito mais cultural, o problema da sociedade 
e da mídia como um todo é explicar o porque que o fulano tem que ser magro ou 
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gordo, é colocar de uma maneira que ser magro é uma questão de saúde e não de 
aparência, mas precisa vender, precisa vender calcinha, precisa vender sutiã, precisa 
vender roupinha bonitinha e aí é uma questão de estética mesmo. Agora se a mídia 
inverter os papéis e colocar de uma maneira clara você precisa emagrecer por uma 
questão de saúde, por uma questão de infarto, questões de uma série de problemas 
que a obesidade causa, cansaço, indisposição, é uma vida que gera acidentes 
normais, uma pessoa gorda se machuca mais, teria que mudar a abordagem pra tratar 
o gordo, não de falar de estética ou de beleza, não é isso, é uma questão de saúde, 
como o cigarro, não é implicância, você tem que mudar a cultura das pessoas. 
 
Marcela -  Então esse preconceito com o gordo, essa limitação não é só social ela é 
física também, mas a abordagem que se faz na mídia ela é muito mais pelo social do 
que pelo físico. 
Entrevistada 9 – Sim, então a questão é como a mídia encara isso. É uma questão 
de como essas coisas são colocadas.  


