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RESUMO



Diante à atual cultura fundamentada na supremacia da aparência, que viabiliza 
a institucionalização de uma rede de indústrias voltadas à manutenção da estética, o 
presente trabalho busca compreender especificamente o papel desempenhado pela 
moda na imposição de padrões corporais femininos, a fim de utilizar o design digital 
como ferramenta no auxílio ao rompimento com arquétipos que exaltam a magreza e 
a juventude como parâmetros básicos de beleza. Através da articulação de pesquisas 
teórico referenciais e pesquisas de campo que, além de contextualizarem a presença 
do sistema de moda, da mídia e do design na sociedade contemporânea, também com-
provam os reflexos nocivos que a propagação de ideais de beleza possuem na vida, 
saúde e bem estar do público feminino, serão propostas soluções efetivas em design 
que possam informar, debater e repensar o modo com que os corpos femininos são en-
xergados e representados, conscientizando o público e legitimando a diversidade não 
somente no âmbito da moda, como, também, na sociedade como um todo.

Palavras-Chave: Indústria da moda; Padrões corporais femininos; Inclusão; Diver-
sidade; Design digital.

ABSTRACT

Due to the current culture based on the supremacy of appearances, which ena-
bles the institutionalization of a network of industries focused on the maintenance of 
aesthetics, this work seeks to specifically understand the role played by fashion in the 
enforcement of body standards to women, in order to use digital design as a tool to 
aid the breakwith archetypes that exalt thinness and youth as basic parameters of be-
auty. Through the analyses of several researches about the presence of the fashion 
industry, media and design in the contemporary society, in addition to the study about 
the harmful consequences of the dissemination of beauty ideals in the life, health and 
well-being of the female public, here are proposed some effective solutions in design 
to inform, debate and rethink the way female bodies are seen and represented, raising 
public awareness and legitimizing diversity not only in the context of fashion, but also 
in society as a whole.

Keywords: Fashion industry; Female body standards; Inclusion; Diversity; Digital 
Design.
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A moda1, ao longo do tempo, pode ser compreendida por seu caráter de dife-
renciador social, expressado tanto em sua participação ativa no distanciamento entre 
nobreza e burguesia, no final da Idade Média (TRINCA, 2005), quanto na atualidade, 
onde é por meio da roupa que o indivíduo assume o papel que irá desempenhar na 
sociedade, buscando identificação e adequação com determinado grupo social (ZAN-
DONADI; MELO, 2012).

A função da vestimenta deixa de ser exclusivamente ligada à proteção dos cor-
pos, e torna-se sinônimo de manifestação individual, significação e presença perante 
uma comunidade. (AVELAR, 2009 apud. ZANDONADI; MELO, 2012). Na pós-moderni-
dade, a moda assume também, dentre outras funções, papel fundamental na instituição 
de padrões hegemônicos de estética (OLIVEIRA, 1999 apud. TRINCA, 2005).

Ao ser compreendido como uma extensão essencial da moda, o corpo se torna 
objeto responsável pela expressão do individualismo do ser, integrando-se de signos 
que, em uma sociedade pós-moderna — caracterizada pela velocidade das informa-
ções e da comunicação —, precisam ser passíveis de uma decodificação cada vez mais 
rápida. (ZANDONADI; MELO, 2012).

O atual comportamento frenético de leitura de signos2 visuais, aliado ao desejo 
da moda de concretizar e expressar novos ideais tecnológicos e futuristas, passam a 
entender a magreza como sinônimo do aerodinâmico (ZANDONADI; MELO, 2012).

O corpo é então observado como um produto manufaturado, inserido em uma 
rede complexa de lucros que movimenta bilhões de reais por ano em função da moda, 
das clínicas de estética, dos meios de comunicação, da indústria farmacêutica e das 
academias de ginástica (TRINCA, 2005). Entende-se que o modelo do “hiperconsumo 
estetizado”3 não apenas desenvolve uma excessiva oferta de produtos estéticos, como 
também educa o consumidor para desejá-los (LIPOVESTKY, SERROY, 2015). 

Uma das formas utilizadas pela indústria da moda para “vender” a magreza como 
ideal de perfeição, é através da instituição de um seleto grupo de mulheres consagra-
das como supermodels, às quais são atribuídas não somente a representação das mar-
cas em desfiles, ensaios fotográficos ou mídias digitais, como também a materialização 
de tudo o que uma mulher deve parecer e significar.

Com o advento e popularização das redes sociais, o padrão hegemônico da es-
tética deixa de estar presente somente nas passarelas e capas de revistas, tendo seu 
alcance potencializado em uma escala global. As famosas — sejam elas modelos, atri-

1  O termo “moda” refere-se principalmente ao conceito de gosto, seja ele aplicado às vestimentas, 
mobília, automóveis, comportamento social ou de consumo. O presente trabalho compreende a moda 
segundo os seguintes conceitos definidos pelo Michaelis — Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa: 
“arte e técnica da indústria ou do comércio do vestuário” e “conjunto de tendências ditadas pelos pro-
fissionais do mundo da moda”. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/
portugues-brasileiro/Moda/. Acesso em 18 maio 2020.

2  De maneira sintética, “um signo ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 
representa algo para alguém.” (PIERCE, 2003 apud. CARDOSO, 2007). Os signos ocupam o lugar de 
outras idéias e objetos, e possuem a função de significar algo — concreto ou abstrato —. (FERNANDES, 
2011).

3  Lipovetsky & Serroy (2015), no livro A Estetização do Mundo: Viver na Era do Capitalismo Artista, 
compreendem o termo “hiperconsumo estético” como o quinto traço do capitalismo artista, sendo ca-
racterizado pela criação de um desejo de consumo desenfreado por produtos voltados à satisfação de 
prazeres e experiências emocionais.
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zes, cantoras, blogueiras ou digital influencers4 —, desempenham um papel importante 
na divulgação do conceito de corpo perfeito, graças às novas mídias de divulgação, 
promovendo um modelo de vida e aparência que é constantemente buscado por suas 
seguidoras. Observa-se que, atualmente, estamos a todo o momento sendo incentiva-
dos e influenciados a nos tornarmos personagens da moda (COSTA, 2004).

No sistema de moda da era pós-moderna, o capitalismo transestético5 torna os 
corpos magros como a materialização de beleza e perfeição e, as mulheres que estão 
incluídas no padrão do corpo ideal, não apenas são contempladas com peças de rou-
pas exclusivas para tamanhos “P”, mas também são dotadas de uma alta valorização 
social.

Os corpos esguios estampados em revistas e veiculados em comerciais, nove-
las e filmes estão constantemente em destaque como uma cobrança para as 
mulheres. Para alcançar o sucesso as mulheres não apenas precisam ser “boa 
dona de casa”, “boa mãe”, “boa esposa”, possuir um título acadêmico, uma 
estabilidade econômica, um cargo de chefia em uma grande corporação, mas 
também precisam possuir um controle sobre o seu corpo. O corpo deve ser 
belo e magro, pois sem este domínio sobre o próprio corpo, a mulher está no 
seu fracasso absoluto, independentemente dos sucessos sociais alcançados. 
(BARBOSA; SILVA, 2016, p.681-682)

A difusão desse arquétipo corporal se tornou tão inerente ao pensamento huma-
no — principalmente entre o gênero feminino —, que é reforçado em todos os âmbitos 
da esfera social. Desde cedo, meninas são impactadas — através de seus familiares, 
amigos e da mídia — por um excessivo conjunto de determinações sobre o que deve 
ser ou não consumido para alcançar o corpo ideal. (HEINZELMANN et al., 2014).

Esse exorbitante controle da alimentação e consequentemente do peso, viabiliza 
a manifestação de transtornos alimentares majoritariamente no público feminino (TRIN-
CA, 2005 apud AZEVEDO et al. 1996). A busca pelo emagrecimento é entendida por 
Abreu & Filho (2004) como decorrente de dois fatores principais: a baixa auto-estima 
e a distorção da imagem corporal, que resultam em uma acentuada perda de peso 
através da intensificação de atividades físicas, dietas restritivas, e até mesmo uso de 
fármacos.

A rápida e abundante disseminação da informação, além de estabelecer um novo 
modelo nas relações humanas e ideais sociais, também culminou em uma apoderação 
de consciência por parte de mulheres que são constantemente marginalizadas em de-
corrência de seus corpos. O resultado desse empoderamento e crescente desejo de 
romper com a cultura do corpo ideal, é expressado através de movimentos como o 
Body Positivity e o Body Neutrality, que aqui serão abordados.

Ainda que a busca por inclusão esteja aos poucos influenciando o comportamen-
to das marcas e gerando uma gradual mudança no mercado de moda — que serão 

4  O termo digital influencer pode ser entendido a partir do conceito de “influenciador” descrito pelo 
dicionário de Cambridge, em uma tradução livre, como: “uma pessoa ou grupo que possui a habilida-
de para influenciar o comportamento ou opiniões de outros”, quando inserido no contexto das novas 
mídias digitais. 

5  O capitalismo denominado como transestético é para os autores Lipovestky & Serroy (2015) a nova 
condição da economia mercantil liberal, que foi transformada pela extrema importância da beleza e do 
espetáculo na sociedade contemporânea.
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exemplificadas através de estudos de casos —, entende-se que essa corrente deve 
ser potencializada pelo reconhecimento de mulheres que desejam se sentir cada vez 
mais representadas no mundo da moda, sem terem a necessidade de se encaixar nos 
padrões corporais culturalmente impostos para tal.

Ao analisarmos os pensamentos de Lipovetsky & Serroy (2015) e Forty (2007) 
é possível identificar que a principal semelhança entre a moda e o design são suas 
características contraditórias, uma vez que ambos são compreendidos como instru-
mentos que promovem a expressão da individualidade do ser, ao mesmo tempo em 
que propõem uma padronização do modo de vestir, do pensamento, do consumo e do 
comportamento humano como um todo.

O presente trabalho busca não somente abordar e entender o mea-culpa6 do 
design na criação e propagação dos padrões corporais femininos na indústria da moda 
— através de produtos e conteúdos que enaltecem o corpo magro —, mas também 
utilizá-lo como ferramenta social de quebra com tais padrões, consolidando a multipli-
cidade de corpos no sistema de moda e na mídia.

Para atingir tal objetivo, foram utilizados os métodos propostos por Vianna et al. 
(2012) e Löbach (2001), que fundamentam, respectivamente, as etapas de pesquisa 
sobre o tema e a fase inicial de elaboração das ações projetuais. Dessa forma, este 
trabalho estrutura-se em três capítulos, denominados “Pesquisa Teórica Referencial”, 
“Proposta de Desenvolvimento Projetual” e “Testes, Resultados e Sugestões”, respec-
tivamente.

O primeiro capítulo é divido em 4 tópicos. No primeiro deles são investigadas as 
variedades da moda enquanto campo e termo — roupas, calçados, acessórios, decora-
ção, mobílias, estilo, gosto, tendências etc. —, apresentando também uma breve con-
textualização sobre a história da moda pós-revolução industrial e a influência da mesma 
nas relações e comportamentos contemporâneos.

No tópico seguinte, as mídias e o design são abordados como foco de estudo, 
buscando assimilar como ambos induzem a compra por meio da criação de desejo — 
através de status sociais, marcas e influenciadores — e entender como isso proporcio-
nou um sentimento de necessidade de consumo desenfreado no público.

O terceiro tópico discute as várias formas como a moda e o sistema de consumo 
em massa modificaram, ao longo do tempo, o entendimento sobre o corpo feminino, 
transformando-o em uma mercadoria dotada de valores sociais. Também é exposto 
como essa objetificação é impulsionada pela criação de um “modelo corporal ideal” 
fundamentado na magreza e na juventude, no qual fatores genéticos são descartados, 
visando a promoção de um mercado voltado às modificações da estética que possuem 
impacto direto na vida e na saúde do público feminino.

Ao final do Capítulo I, por fim, é explicado, através de uma breve análise dos mo-
vimentos Body Positivity e Body Neutrality, como o cenário contemporâneo de empo-
deramento feminino e a busca por diversidade e inclusão em todos os âmbitos sociais 
possuem influência direta no setor da moda, destacando casos de marcas e influencia-
dores que aderiram a esses novos ideais sociais e seus resultados.

6  Mea-culpa é uma frase de etimologia latina, que expressa o reconhecimento ou confissão da 
própria culpa pelo erro ou mal praticado. Disponível em:<http://michaelis.uol.com.br/busca?id=zawpq>. 
Acesso em: 22 mar. 2020.
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Já o segundo capítulo, denominado Proposta de Desenvolvimento Projetual, traz, 
como o nome diz, as ações projetuais em design propostas, incluindo personas, moo-
dboards, conceitos de criação, naming, logotipo, tipografia, paleta de cores, fluxos de 
informação, wireframe, sketches, storyboards e diagramações que integram — de for-
ma detalhada e fundamentada por teorias e métodos — o processo de elaboração da 
identidade visual do projeto e da concepção de soluções que atendam às principais 
questões levantadas durante a pesquisa.

Tais soluções compreendem a criação de um website informativo e interativo, 
assim como a divulgação de conteúdo digital — por meio de redes sociais — e físico 
— através de interferências urbanas — que visam proporcionar um aumento no senso 
crítico do público-alvo em torno do tema e, consequentemente, conduzir a sociedade 
na direção da ruptura com padrões corporais femininos.

Por conseguinte, são contempladas, no capítulo 3, as etapas de prototipação e 
validação do website concebido previamente, apresentando o método de coleta de 
feedback que foi empregado, bem como os resultados obtidos e alterações realizadas 
para garantir a eficiência do website perante o público-alvo.

A partir da análise dos dados coletados durante todo o processo de desenvolvi-
mento do presente trabalho, são expostas, por fim, nas considerações finais, reflexões 
acerca da relevância do tema abordado, pertinência das respostas dadas em relação 
aos objetivos do projeto, bem como sua viabilidade em termos de uma possível imple-
mentação.
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CAPÍTULO 1 — PESQUISA TEÓRICA REFERENCIAL
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1.1 MODA

A concepção do termo moda não se encontra mais restrita ao âmbito das vesti-
mentas, tornando-se uma forma, um sistema que comanda a sociedade e no qual esta-
mos cada vez mais imersos. A moda está em toda parte, fundamentada nos princípios 
de atração, distinção e transitoriedade que passaram a nortear e organizar a vida mo-
derna, ela não se restringe a um setor específico, estando presente nas formas de agir 
dos indivíduos e na percepção do mundo como um todo (LIPOVETSKY, 1987).

Paralelamente ao setor das roupas, a moda também pode ser encontrada nos mó-
veis, objetos de decoração, calçados, acessórios, eletrônicos, obras culturais, lingua-
gens, maneiras, gostos, ideias, posicionamentos e, mais recentemente, até mesmo nos 
corpos. Assim, como teorizado por Lipovetsky (1987), a instalação da moda no Ocidente 
deixa de compreendê-la como produto e a transforma em um dispositivo social movido 
por uma renovação constante, que afeta todas as esferas da vida em coletividade.

A estética7 é outro conceito essencial que consolida a forma-moda, podendo ser 
relacionada, segundo Mesquita (2009), a outros termos como estilo — resultado visual 
das escolhas entre as diversas opções e combinações de roupas, calçados, acessórios 
e aparência corporal — ou atitude — referente aos aspectos da personalidade, prefe-
rências individuais e comportamentos sociais —, que, juntos, reforçam a importância da 
aparência como alicerce da subjetividade, caracterização e propósito do ser.

O estilo, quando ligado ao conceito de estética, pode ser vinculado a diversos ou-
tros setores do mercado divulgados pelas campanhas de marketing. Essas campanhas, 
de acordo com o nicho ao qual pertencem, propagam formas pré-definidas que englo-
bam desde modos de decoração e personalidade, aos modos de se alimentar, fazer 
exercícios físicos ou falar ao telefone. Dessa forma, elas promovem — como instrumen-
to da moda — a criação de grupos sociais nos quais os indivíduos se reconhecem e se 
enquadram (MESQUITA, 2009).

É evidenciado por Castilho (2004) que todos os povos vestem o corpo — seja 
por meio de roupas, pinturas, tatuagens ou escarificações (Figura 1). Com isso, a moda, 
enquanto sistema de significação, se torna a própria extensão do ser (CASTILHO, 2004 
apud BRANDES; SOUZA, 2012). Contudo, foi o setor vestuário — foco de estudo do pre-
sente trabalho — que melhor simbolizou e propagou os processos da moda enquanto 
ideais, sendo — através da produção em série das peças de roupa — o propulsor dos 
conceitos de renovação constante e hiperestetização8 que hoje são difundidos de for-
ma intrínseca em todos os âmbitos das esferas industriais e sociais (LIPOVETSKY, 1987).

7  A definição de estética está aqui referente à aparência física dos sujeitos e dos objetos. 

8  O termo hiperestetização — ou hiper estetizado — é apresentado por Lipovetsky & Serroy (2015) na 
obra “A estetização do mundo: vivendo na era do capitalismo artista”, sendo característico da dinâmica 
do capitalismo moderno em empregar o uso exacerbado da estética nos bens materiais e imateriais — 
signos e ideias — de consumo. 
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Figura 1 — Formas de vestir o corpo (roupas, pinturas, tatuagens e escarificações)

Fonte 1: Produção Autoral9

A roupa deixa de estar limitada à função de proteger o corpo e a integridade so-
cial dos indivíduos, tornando-se um instrumento de definição e diferenciação. Dessa 
forma, a moda se apresenta como um sistema de significação que possibilita ao sujeito 
se expressar e se comunicar com o mundo. Isso se deve não apenas à qualidade dos 
tecidos e beleza das estampas, mas, principalmente, ao seu poder de materializar a 
subjetividade dos corpos (AVELAR, 2009 apud BRANDES; SOUZA, 2012). Consumir 
está, hoje, profundamente relacionado ao ato de parecer e significar e, consequente-
mente, ser visto e reconhecido pelo outro (LIPOVETSKY,1987).

O distintivo da moda se define por sua dualidade em estabelecer e segregar co-
letividades, ao mesmo tempo em que permite a manifestação das singularidades pes-
soais. E é justamente na premissa de pertencer e se identificar que o modo-moda se 
propaga: acentuando diferenças, a comparação e o desejo de assemelhar-se ao outro 
— que é visto em posição de superioridade e prestígio — são potencializados (LIPO-
VETSKY, 1987).

9  Imagens disponíveis em: https://web.500px.com/photo/12065743/National-Costume--Lai-chau-Viet-
nam-by-TUAN-VAN/. https://www.flickr.com/photos/_leonid/3028271139/in/photostream/. https://arteref.
com/arte-no-mundo/tatuagem/. https://unsplash.com/photos/wwttOnOQEZ0. Acesso em: 20 maio 
2020.
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São os signos10 sociais pertencentes às pequenas modificações e constantes atu-
alizações dos produtos que determinam a posição do sujeito dentro do sistema de 
moda (LIPOVETSKY, 1987). Para se manter influente na contemporaneidade, período 
em que tudo está fundamentado na inovação, o vestuário e os estilos se renovam a 
cada estação e às novidades são agregados o prazer e o prestígio de consumir, de 
estar na moda (MIRANDA, 2008 apud BRANDES; SOUZA, 2012).

[...] quando um objeto de moda alcança seu último estágio, a disseminação, 
significa que ele foi massificado, que está presente em vários níveis de consu-
mo, portanto perdeu seu valor de novidade, de exclusividade, sua capacidade 
de encantar, e que será substituído rapidamente por outro. Há uma carga co-
municativa na moda, desde a criação, passando pelo consumo, até a relação 
de uso, porém, em todas elas, com sentido efêmero (MIRANDA, 2008 apud 
BRANDES; SOUZA, 2012, p.46).

Ao se fundamentar como o primeiro sistema regulamentador da personalidade 
humana, a moda converte a aparência e a vaidade nas principais finalidades da exis-
tência, justificando comportamentos miméticos11 em busca de identificação em todas 
as áreas em que está presente, mas é especialmente no vestuário que se estabelece a 
afirmação do Eu. A moda possibilita que os indivíduos escolham a forma com que que-
rem ser vistos e compreendidos, empoderando-se de suas existências (LIPOVETSKY, 
1987).

1.1.1 A INDÚSTRIA DA MODA

De acordo com o livro “O império do efêmero: A moda e seu destino nas socie-
dades modernas” de Gilles Lipovetsky (1987), é possível compreender que a moda, 
enquanto processo, surge no Ocidente entre o final da Idade Média e início do Renas-
cimento, período em que lhe era atribuída função de manifestar, por meio dos ornamen-
tos, a excelência e hierarquia social. Concebidos especialmente para a Corte, a vesti-
menta e os adereços eram utilizados como instrumento na demarcação da segregação 
entre nobreza e classe trabalhadora (TRINCA, 2005).

10  De maneira sintética, “um signo ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 
representa algo para alguém” (PIERCE, 2003 apud CARDOSO, 2007). Os signos ocupam o lugar de ou-
tras ideias e objetos e possuem a função de significar algo — concreto ou abstrato (FERNANDES, 2011).

11  Ato de imitar ou assumir determinado estilo ou comportamento. Disponível em https://michaelis.
uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/mimetismo/. Acesso em 18 maio 2020.
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Figura 2 — Exemplo de vestimenta no período Renascentista

Fonte 2: History Today12

A partir da metade do século XIV, é concebido um novo formato de vestuário, 
com modelagens focadas principalmente na distinção entre os sexos, que se ajustavam 
ao homem e exaltavam os atributos femininos da mulher — o corpo era alongado com 
as caudas e, por meio de fôrmas apertadas, evidenciava-se o busto, quadril e curvas 
(LIPOVETSKY, 1987). Os trajes, até o século XVII, precedente ao industrialismo e funda-
mentado em regras hierárquicas, nacionais e de gênero, apresentavam e posicionavam 
o sujeito na sociedade (CRANE, 2006 apud BRANDES; SOUZA, 2012).

Com o início da Revolução Industrial no século XVIII, apresentou-se uma nova 
visão sobre o vestuário, que consistia na renovação dos conceitos de ser e parecer 
(BRANDES; SOUZA, 2012). Pode-se considerar que essa nova perspectiva sobre a ves-
timenta expandiu o interesse pela moda durante a Modernidade, fortificando-se, princi-
palmente, através das Revoluções Industrial e Francesa que, respectivamente, amplia-
ram o setor têxtil com a mecanização do trabalho e a produção em ampla escala, assim 
como fundamentaram a ideologia burguesa de liberdade, igualdade e fraternidade que 
permearam os âmbitos de consumo. Outro importante impacto do engrandecimento da 
burguesia e das indústrias na moda foi a expansão do setor feminino, uma vez que, ao 
crescerem o número de carreiras e profissões limitadas aos homens, o interesse pela 
roupa passa a ser característico essencial às mulheres (TRINCA, 2005).

Em uma explicação sintetizada, considera-se também que a industrialização forta-
leceu a função sígnica da moda. Ao ponderarmos a migração dos habitantes rurais para 
as cidades e, consequentemente, o engrandecimento dos centros urbanos e da popu-
lação, é possível analisar que a melhor forma de reconhecimento entre os indivíduos 

12  Disponível em: https://www.historytoday.com/archive/renaissance-fashion-birth-power-dressing. 
Acesso em: 17 maio 2020.
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passou a acontecer por meio dos bens simbólicos que eles exibiam — especialmente 
as vestimentas — e o modo com que se portavam uns com os outros (SEVCENKO, 2001 
apud BRANDES; SOUZA, 2012).

Na constante busca pela exaltação e representação do ser, é a partir do século 
XIX que se consolida o sistema produtor e propagador da moda, fundamentado na 
criação estilística e diferenciação do indivíduo por meio de modelos de roupas que 
estão em constante renovação (BRANDES; SOUZA, 2012; LIPOVETSKY, 1987). Em 1857, 
funda-se, em Paris, o que posteriormente foi estabelecido como Alta Costura, a fase 
moderna da moda, caracterizada pela exposição frequente, luxuosa e espetacularizada 
— majoritariamente através de mulheres jovens, as vanguardistas dos manequins — de 
novos modelos inéditos e produzidos sob medida (LIPOVETSKY, 1987).

Figura 3 — Evening Bodice and Skirt: Charles Frederick Worth, 1866–68

Fonte 3: The Museum of Fine Arts, Huston13

Ainda com base na obra de Lipovetsky (1987), entende-se que, inicialmente, a 
constância na renovação dos estilos variava conforme estações, sem datas, períodos 
fixos ou desfiles organizados — esses surgem por volta de 1910. As coleções de grifes14 

13  Disponível em: https://www.mfah.org/calendar/charles-frederick-worth-fashions-first-superstar. 
Acesso em: 17 maio 2020.

14  Grifes são empresas ou marcas que criam e produzem artigos de luxo, especialmente no setor 
vestuário. Disponível em https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/
grife/. Acesso em 17 maio 2020.
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eram exibidas a representantes de indústrias estrangeiras, que compravam e recebiam 
os moldes e especificações das vestimentas, possibilitando uma posterior reprodução 
em maior escala — em virtude do avanço das técnicas de produção — e globalizada de 
modelos similares e mais acessíveis à pequena e média burguesia, reforçando, assim, 
o caráter segregacionista e mimético da moda.

Sucessivamente, instituiu-se a regularização do tempo em que ocorreriam as atu-
alizações no vestuário. Tornando-se bianual, a criação estilística passa a ser discipli-
nada, comandada e centralizada pela Alta Costura e difundida universalmente pelas 
confecções. Com isso, a propriedade nacionalista da moda Renascentista se extingue, 
dando lugar ao consumo coletivo, massificado e estandardizado15 da moda moderna. 
Porém, é efetivamente em 1920, através da renovação de modelos simples e elegantes 
proposta por Chanel, que a reprodução dos vestuários criados pela Alta Costura se tor-
na menos complexa e mais acessível, estabelecendo ideais de homogeneidade social 
e rejeição do exibicionismo hierárquico. 

Figura 4 — Modelos de Chanel, em 1926

Fonte 4: Medium16

A expansão do alcance da moda incentivou um desejo e interesse cada vez maior 
pela vestimenta que, primeiramente, estavam limitados às mais altas classes sociais. Ao 
difundir o anseio pelas novidades e a democratização das aquisições, a moda, então, 
efetiva alguns de seus principais atributos que são até hoje propagados: a renovação, 
os desfiles, o fascínio pelo moderno e a consagração dos estilistas.

15  “Padronizado”. Disponível em https://michaelis.uol.com.br/palavra/Wnwk/estandardizado/. Acesso 
em 17 maio 2020.

16  Disponível em:https://medium.com/@hitanshihpandya/1920-fashion-icon-coco-chanel-1522e-
c566e6c. Acesso em: 17 maio 2020.



27

Ainda assim, a democratização da moda — por meio de simulacros17 — não anulou 
sua característica discriminatória, apenas a atenuou. Os signos relativos à imposição 
das relações sociais de poder se tornam muito mais refinados, referentes ao corte e ao 
tecido do traje, propagando-se também ao âmbito dos corpos, da aparência física e da 
sedução (LIPOVETSKY, 1987).

Para o autor, a popularização dos esportes também foi um fator decisivo na tran-
sição dos valores estéticos propagados pelo sistema de moda que, pela ótica do atle-
tismo, passa a propor uma apreciação do corpo esbelto, moderno, leve e dinâmico, em 
oposição ao sedentarismo, abundância de formas e acentuação das curvas que eram 
decoradas por babados e rendas previamente aplicadas às vestimentas.

É afirmado então que a moda, com a celebração da modernidade e consagração 
da aparência, estabelece uma autoridade indiscutível sobre os ideais sociais, adequan-
do — através da publicidade, das celebridades, dos estilos e das coleções — o con-
sumidor aos seus valores de inovação e singularidade que, ao mesmo tempo em que 
engrandecem o sujeito, também reafirmam o seu próprio sistema, principalmente no 
âmbito das vestimentas femininas. A predominância do arquétipo de beleza em asso-
ciação com o feminino limita e define a existência da mulher aos princípios da atração 
e da aparência física, enaltecendo uma feminilidade ideal também composta pela deli-
cadeza, pelo cuidado, pela elegância e pelo luxo.

A ordem burocrática da Alta Costura diz respeito aos processos que compreen-
dem a busca incessante pela sedução como a nova lógica do poder, pois é através dela 
que os modelos — apresentados em desfiles espetacularizados e luxuosos, por corpos 
que se assemelhavam a manequins vivos — amplificam sua comercialização. O desejo 
converte-se na principal narrativa utilizada pela publicidade para libertar a compra de 
estigmas e punições pessoais. Este processo exprime a busca da burguesia por ser 
reconhecida como parte das classes dominantes — fundadoras e propulsoras da Alta 
Costura — através da aquisição de bens de consumo e dos emblemas femininos (LIPO-
VETSKY, 1987).

Ainda de acordo com o autor, foi entre as décadas de 1950 e 1960 que se difundiu 
o principal motor de rompimento com a dinâmica de moda instalada pela Alta Costura. 
Intitulado de prêt-à-porter e baseado na dinâmica americana ready to wear18, o novo 
processo visava desatrelar a confecção de vestimentas da imagem das grifes Parisien-
ses, produzindo roupas de forma industrial e mais acessível, com modelos inspirados 
nas tendências mais modernas do mercado. A partir do início dos anos 60, o modelo 
prêt-à-porter passa a conceber seus próprios exemplares, baseados nos ideais de ju-
ventude, deixando de restringir-se à reprodução dos estilos propagados pela Alta Cos-
tura e instituindo o estilismo industrial como novo produto do sistema de moda.

17  “Imitações”. Disponível em https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasi-
leiro/simulacro/. Acesso em 17 maio 2020.

18  De acordo com o dicionário Collins ([s.d]), a expressão ready to wear, de etimologia inglesa, deno-
mina o sistema mundialmente estabelecido na produção em séries e modelos e tamanhos padroniza-
dos.
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Figura 5 — Modelo prêt-à-porter de Yves Saint Laurent, 1966

Fonte 5: Musée Yves Saint Laurent Paris19

A moda passa por uma reforma organizacional que expande seu poder democrá-
tico, substituindo um modelo baseado na criação sob-medida pela produção homogê-
nea de alta escala, apresentando, apesar de pouca inovação e variações de preço, uma 
melhoria na qualidade do vestuário massificado. Com essa nova potência de difusão 
entre diferentes camadas sociais, após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se um 
intenso desejo e interesse pela moda, motivado tanto pela ascensão de sua presença 
na mídia, quanto pelos ideais cada vez mais hedonistas da época (LIPOVETSKY, 1987).

Os signos que a moda representa deixam de ser exclusivos a um exíguo e deter-
minado grupo, transpassando diversos níveis de camadas sociais e se tornando uma 
realidade reivindicada por todos que estimam a modernidade, o prazer e a atualização. 
Muito além de enaltecer a cultura da satisfação pessoal, o prêt-à-porter também é o 
propulsor da ideal juvenil, sendo esta a principal referência do estilo característico dos 
anos 60 — e presente até os dias atuais —, que estimulou cada vez mais a criatividade 
e espontaneidade das combinações de roupa, pouco preocupadas com a harmonia e 
elegância.

Para Lipovetsky (1987), o culto do setor vestuário à juventude também possui im-
pacto profundo nos corpos que os vestem, que são motivados a reproduzir uma apa-

19  Disponível em: https://museeyslparis.com/en/biography/saint-laurent-rive-gauche. Acesso em: 17 
maio 2020.
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rência jovial. A devoção ao cuidado com o corpo tornou-se a nova forma de expressar a 
individualidade e a renovação que foram estabelecidos de forma vigorosa pelo sistema 
de moda. Esse comportamento reside explicitamente no ramo das maquiagens e dos 
cuidados de beleza que, firmados na Primeira Guerra Mundial, difundiram-se de forma 
inigualável com a popularização dos produtos cosméticos.

Contudo, também é possível notar que, seguindo e potencializando os ideais he-
donistas e o avanço dos valores individualistas democráticos, as noções de praticidade 
e descontração se perpetuaram cada vez mais pelo setor do vestuário, assim classifi-
cando a moda aberta, que se fundamenta em “inventar e mudar livremente a imagem 
do sujeito” (LIPOVETSKY, 1987, p.110). 

Figura 6 — Exemplo de looks em 1983

Fonte 6: Steven Martin20

É certo compreender que essas novas diretrizes continuam a impactar e influen-
ciar o sistema de moda, haja vista a criação de uma crescente variedade de estilos, e 
o reposicionamento de grandes marcas dos setores das vestimentas. Além disso, a 
presença desses valores foi também reafirmada por meio de uma pesquisa21 de campo, 
na qual o conforto, muito além do desejo de sedução ou de “sentir-se bonita”, foi outro 
principal aspecto citado pelas entrevistadas como essencial para se interessarem por 
uma peça.

20  Disponível em: https://www.flickr.com/photos/stevenm_61/294930835/. Acesso: 17 maio 2020.

21  Para a realização das pesquisas de campo, foram feitas entrevistas através de chamadas via 
Skype, tanto por áudio quanto por vídeo, com 7 participantes — pertencentes ao público-alvo analisado 
— com o intuito de entender em profundidade três principais tópicos acerca do tema “padrões corpo-
rais femininos impostos pela indústria da moda”, sendo eles: a relação entre as entrevistadas e seus 
corpos, seus hábitos de consumo e comportamento nas redes sociais.
As entrevistas em suas totalidades podem ser encontradas no apêndice A. 
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Independentemente da crescente propagação dos ideais individualistas e da bus-
ca progressiva pela emancipação das mulheres, percebe-se também um forte movi-
mento repressor que as mantém ainda, e cada vez mais — ao considerarmos o inces-
sante crescimento dos setores de roupas e cosméticos —, apegadas às práticas de 
manutenção de suas aparências físicas, recorrendo aos valores sociais da sedução — 
nos quais maquiagens passam a se manifestar como o principal produto representante 
da constante valorização da estética feminina na sociedade (LIPOVETSKY, 1987).

Por fim, assim como o autor, é possível afirmarmos que, apesar de possuir uma 
atuação muito mais tênue na coação e domínio das relações humanas, na contempo-
raneidade, os preceitos estéticos da moda feminina que impõem a “celebração” da 
beleza física continuam a ser reafirmados, reforçados e universalizados em todos os 
âmbitos sociais. 

1.1.2 A MODA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Para compreendermos a atuação da moda na contemporaneidade, primeiro, é 
necessário analisarmos a dinâmica da sociedade atual, que deixa de ser voltada à pro-
dução e se torna norteada por um consumo que, centrado no mercado, fundamenta 
uma nova cultura na qual a posse e a aparência se tornam primordiais para a expressão 
da individualidade. Nesse contexto, os objetos, os bens de consumo e os gostos são 
responsáveis por criar e delimitar diferenças entre grupos, favorecendo a segregação 
de classes que se definem por meio do ter e do parecer (BRANDES; SOUZA, 2012).

É imprescindível citar que, atualmente, na era da hipermodernidade22 proposta 
por Lipovetsky & Serroy (2015), estamos envoltos de uma hiperestetização dos bens 
materiais e simbólicos. É nesse contexto que a moda se estabelece como a principal 
ferramenta na consolidação dos padrões hegemônicos de beleza. As modificações no 
próprio corpo se firmam como a mais recente manifestação da excessiva valorização da 
aparência, através da crescente procura por cirurgias plásticas e procedimentos estéti-
cos, consolidando, assim — por meio da mídia, da moda, das indústrias farmacêutica e 
de beleza —, um complexo sistema que lucra bilhões de reais por ano (TRINCA, 2005).

Tornar-se presente no mundo implica uma busca constante por ser visto e reco-
nhecido e, com isso, os valores de enaltecimento da individualidade e da inovação que 
norteiam todas as esferas públicas se tornam o princípio fundamental do sistema da 
moda (LIPOVETSKY, 2005 apud MARTINS; MARTINS, 2016). Contudo, com a criação 
e produção em massa das vestimentas sempre orientada por modelos pré-estabeleci-
dos pelo mercado, criam-se diferentes unidades restritas de gosto e estilo que findam 
por enquadrar os indivíduos, rejeitando, assim, suas singularidades que eram antes 
estimuladas. Dessa forma, o sujeito, ao identificar-se com um grupo, reproduz hábitos 
consumo e comportamento do mesmo (BRANDES; SOUZA, 2012).

O sistema de moda finda por reforçar as disparidades sociais, ao mesmo tempo 
em que difunde a ideologia de pertencimento, dado que é através do poder aquisitivo 
e consequente consumo de determinadas peças que os indivíduos assumem um pa-
pel para se ajustarem aos grupos, entre os quais só podem transitar ao mudarem os 
gostos, estilos e produtos (VILLAÇA, 2002 apud BRANDES; SOUZA, 2012). Portanto, 
compreende-se que, assim como reconhecido por Baudrillard (1972), na modernidade, 

22  Saturação dos ideais pregados pela modernidade.
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a moda, por meio das vestimentas, “fala a todos para melhor recolocar cada um em seu 
lugar. É uma das instituições que melhor recupera, que funda, sob pretexto de aboli-la, 
a desigualdade cultural e a discriminação social” (BAUDRILLARD, 1972, p.40).

A exacerbação do ideal aquisitivo da sociedade de consumo é principalmente 
exaltada pela indústria da moda que, por meio da reprodução e associação intensa en-
tre imagens, narrativas e produtos, transforma a compra em uma representação sígnica 
de satisfação pessoal, poder e reconhecimento. Assim, o indivíduo constrói sua repre-
sentação na sociedade e supre suas “necessidades” materiais (MARTINS; MARTINS, 
2016).

Constrói-se, então, o discurso ambíguo do sistema de moda, manifestando um ar-
quétipo libertário que concede aos consumidores a liberdade de escolha, livre expres-
são da individualidade e diversas possibilidades de se representar, ao mesmo tempo 
em que, incorporado à publicidade e às indústrias de beleza, cria, seleciona e disponi-
biliza as opções para serem escolhidas. 

Dessa maneira, os valores de distinção e pertencimento se tornam claros na medi-
da em que o indivíduo, ao se diferenciar de outrem, se reconhece dentro de um grupo 
(MARTINS; MARTINS, 2016). Ao mesmo tempo em que é utilizada como instrumento na 
diferenciação entre as pessoas, a moda e seus estilos também atuam na padronização 
não somente do vestuário, como também dos sujeitos, seus corpos e personalidades, 
pluralizando as diferenças e tornando-as mais semelhantes (LIPOVETSKY, 1989 apud 
BRANDES; SOUZA, 2012).

A sociedade contemporânea, regida pelo culto às mercadorias, não deve apenas 
ser compreendida por sua moral hedonista e materialista, mas, também, pela incorpo-
ração do sistema singular da moda — centrada na sedução dos consumidores, com 
finalidade de potencializar a produção, a renovação e o consumo em massa de pro-
dutos cada vez mais diversos e efêmeros — em todas as suas esferas. Os princípios 
inaugurados pela Alta Costura não mais restringem-se apenas ao luxo do vestuário e se 
tornam o eixo das indústrias de consumo (LIPOVETSKY, 1987).

1.2 AS MÍDIAS DE MODA E O DESIGN

Na modernidade, a mídia se torna a principal ferramenta da indústria cultural, 
responsável pela vasta e incessante propagação de informações e comunicações em 
massa que, através de diversos canais impressos e digitais, viabilizam a divulgação tan-
to de bens materiais quanto simbólicos. Sua inerente participação no cotidiano promo-
ve a unificação de gostos, estilos de vida e comportamento, por meio da transmissão 
de padrões, tendências e valores que afetam diretamente o modo como as pessoas 
consomem e se relacionam (MARTINS; MARTINS, 2016).

Dentre as inúmeras aplicabilidades da mídia, o presente trabalho tem como foco 
a sua influência na formação dos indivíduos, podendo ser encontrada no processo de 
criação e propagação sutil de ideais que são interpretados pelo público como simples 
“modelos aspiracionais” (MORENO, 2008).

Ao mesmo tempo em que incentivam o espectador a uma busca constante pela 
manifestação sua individualidade, os diversos meios de comunicação — jornais, revis-
tas, outdoors, novelas, filmes, redes sociais etc.— reproduzem uma excessiva quanti-
dade de imagens que tem por finalidade guiar as referências de personalidade e apa-
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rência dos indivíduos. Principalmente no âmbito da moda e da beleza, a transmissão 
desses parâmetros é motivada pela necessidade de moldar as consumidoras para o 
mercado, justificando a compra de determinadas peças de roupa, acessórios, cosmé-
ticos, remédios, procedimentos estéticos e serviços voltados à manutenção da beleza 
que o sistema quer vender (MORENO, 2008).

Figura 7 — Publicidade em Outdoors

Fonte 7: Teen Vogue23

A contemporânea descentralização dos canais de comunicação — impulsionada 
pelo avanço tecnológico — transformou diretamente o modo com que a mídia e a moda 
são propagadas e consumidas. O crescente alcance da internet, apesar de potencia-
lizar o acesso a uma vasta gama de informações, gostos e estilos, também possibilita 
que seus usuários exibam imagens pessoais que, em busca de notoriedade, frequen-
temente findam por reforçar ideais de perfeição — mesmo que essas não sejam suas 
realidades (MARTINS; MARTINS, 2016).

A prevalência dessas mídias como propagadoras de ideias de beleza também foi 
verificada em uma pesquisa24 online realizada pelos autores do presente trabalho, na 

23  Disponível em: https://www.teenvogue.com/story/kendall-jenner-calvin-klein-designer. Acesso em: 
17 maio 2020.

24  Como complemento às entrevistas realizadas como parte de nossa pesquisa de campo, também 
foi elaborado um formulário online por meio da plataforma Google Forms, enviado para um maior nú-
mero de mulheres — quando comparado com as entrevistas por Skype. O formulário esteve disponível 
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qual 21 de 23 respondentes que afirmaram seguir tendências de moda citam as redes 
sociais como principal meio de contato com diretrizes de estilo. Outras 15 citaram as 
propagandas como os meios mais frequentes pelos quais acompanham as tendên-
cias, seguidos por mídias audiovisuais como vídeos — com 12 menções —, séries — 10 
menções —, filmes e novelas televisivas, respectivamente, com 8 menções cada. Com 
esses dados, é possível inferir o crescimento e a importância das mídias digitais como 
propagadora de referências estéticas.

Outra importante característica dos meios de comunicação digital e online é a 
potencialização espaço-temporal com que as convenções de moda são lançadas. Em 
contraposição aos desfiles, revistas e editais que apresentavam coleções e estilos 
semestrais ou mensais, os sites, blogs, páginas e perfis divulgam tendências diárias, 
instantâneas e em uma quantidade imensurável (MARTINS; MARTINS, 2016). Além de 
reproduzir referências em nível exorbitante, as mídias online também são apontadas 
como um importante meio de compras, por ser prático e também devido à variedade 
de peças em comparação às lojas físicas, como confirmado por parte das respondentes 
entrevistadas na pesquisa25 de campo. 

Como explicitado por Martins & Martins (2016, p.51), ambas a mídia e a moda são 
“fundamentadas no consumo, na publicidade e na comunicação de massa” e a união 
dessas duas indústrias tem como propósito a amplificação da introdução da moda na 
vida do consumidor, por meio da sedução e da atração. Desse modo, cria-se um novo 
formato para a expressão cultural, que passa a mediar as relações humanas (MARTINS; 
MARTINS, 2016).

A sedução dos indivíduos é feita através de uma forte espetacularização do 
cotidiano — pelo qual os anúncios, publicidade e marketing são responsáveis —, ca-
racterizada pelas representações sociais e ideológicas que determinam modelos de 
comportamento (KELLNER, 2001 apud ROCHA; CASTRO, 2009). Ao referirmo-nos es-
pecificamente ao marketing e à publicidade, é imprescindível citar seus papéis no estu-
do voltado à segmentação e direcionamento de diferentes públicos a diversos gostos, 
tendências e estilos com que possam melhor se identificar (ROCHA; CASTRO, 2009).

A moda também é constituinte da atual sociedade do espetáculo26, uma vez que 
a mídia consolida e potencializa não somente seu sistema de renovação constante e 
exaltação da modernidade, como, também, seu poder de despertar desejo no consu-
midor (MARTINS; MARTINS, 2016).

A constante priorização da aparência nos diversos bens de consumo — usada 
como mecanismo para atrair e torná-los desejáveis — pode ser compreendida como o 
reflexo da forma moda nos mais diversos âmbitos da indústria. Dessa maneira, os obje-
tos se tornam correlativos ao estilismo e ao design (LIPOVETSKY, 1987).

Sabe-se que, essencialmente, a atuação do design estaria muito mais ligada à er-

entre os dias 27 de março de 2020 e 14 de abril de 2020 e contou com 28 respostas, visando coletar 
dados que irão nortear a pesquisa referente ao contato com mídias de moda.
O formulário em sua totalidade pode ser encontrado no apêndice A.

25  As entrevistas em suas totalidades podem ser encontradas no apêndice A.

26  O conceito de espetacularização foi inicialmente proposto por Guy Debord nos anos 1960, ao 
descrever um modo de vida que, organizado em torno da extrema produção e consumo de bens 
materiais, imagens e eventos que representam os valores fundamentais da sociedade, determinam o 
comportamento coletivo dos indivíduos (MARTINS; MARTINS, 2008).
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gonomia e funcionalidade dos produtos do que à concepção de suas visualidades. No 
entanto, com a extrema necessidade de aumento das vendas após a grande depressão 
dos Estados Unidos, descobriu-se que a harmonização das formas e a apresentação 
estética dos produtos em série possuía impacto direto no consumo, o que culminou 
no rápido desenvolvimento do design industrial. Os inúmeros modelos e as frequentes 
modificações nas aparências das mercadorias traçam uma relação direta entre a for-
ma-moda e o uso do design nas indústrias de consumo, uma vez que ambos utilizam a 
fisionomia para criar uma “obsolescência regular”27 em seus produtos e modelos, como 
método de impulsionar as vendas (LIPOVETSKY, 1987).

Essa significativa relação entre o design e a moda acontece por meio da funda-
mentação e valorização de ambos na lógica da renovação e da modernidade e seus 
atrativos baseiam-se essencialmente na legitimação do contemporâneo (LIPOVETSKY, 
1987).

Atualmente, a mídia e o entretenimento encarregam-se de modelar e conceber 
os significados que constituem as relações sociais. A moda, por sua vez, atua nessa 
constante significação como força estética e promotora de estilos de vida, comporta-
mentos e hábitos de consumo (MARTINS; MARTINS, 2016). Portanto, é possível afirmar 
que grande parte de nossa compreensão sobre os modos de ser e viver são consti-
tuídos pelos modelos fornecidos hegemonicamente pela cultura midiática (KELLNER, 
2001 apud ROCHA; CASTRO, 2009).

Ao estarmos envoltos das diversas possibilidades de conteúdos, gostos, informa-
ções, mercadorias e serviços apresentados pela mídia, acometemo-nos de um senti-
mento de poder e pertencimento, que entendem o consumidor contemporâneo como 
dotado de capacidade para optar por produtos que satisfaçam suas necessidades e 
desejos (KOTLER, 2010 apud MARTINS; MARTINS, 2016). Porém, o mesmo sistema que 
individualiza o consumidor ao fornecer diversas opções de escolha também busca con-
formá-lo e enquadrá-lo a determinadas ideologias, modelos e condutas (ROCHA; CAS-
TRO, 2009).

É a partir da presença e do desenvolvimento da mídia nas sociedades contempo-
râneas que as pessoas passam a ser confrontadas por diversas referências simbólicas, 
crenças e opiniões que influenciam o modo com que se relacionam consigo mesmas e 
com o mundo. Contudo, em alguns contextos, as mensagens propagadas pelos meios 
de comunicação são muito mais utilizadas para reforçar relações sociais de poder, do 
que para rompê-las (THOMPSON, 2008).

É inequívoco afirmar, portanto, que a reprodução controlada de diferentes arqué-
tipos passíveis de identificação e mimetização é, muitas vezes, uma forma velada de 
controle exercida pela mídia, que divulga e torna legítimas apenas as referências, alter-
nativas e questionamentos aos quais lhe interessa, descredibilizando e invisibilizando 
o que não é lhe conveniente e lucrativo (MORENO, 2008).

1.2.1 A MÍDIA E O DESIGN COMO INDUTORES DE DESEJO E CONSUMO

Segundo Lipovetsky & Serroy (2015), vivemos hoje em uma época caracterizada 
pelo capitalismo artista, que funciona com base na criação de um valor econômico atra-

27  Estabelecimento de uma periodicidade para que o produto se torne obsoleto, ultrapassado ou 
antiquado.
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vés da estetização sistemática dos mercados de consumo. A beleza, o espetáculo e a 
experiência se firmam como conceptores, produtores e distribuidores de prazeres, de 
sensações e encantamento.

É preciso diferenciar os produtos, variar os serviços, acelerar a produção e o lan-
çamento e, principalmente, explorar as expectativas emocionais dos consumidores. A 
estética estratégica — ou “engenharia do encantamento” — representa a essência ca-
pitalismo transestético28 de sedução, no qual a necessidade é substituída pelo desejo 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015).

Apesar da vasta personalização dos bens de consumo, pensados para possibilitar 
a identificação de diversos públicos, o mercado ainda possui total controle sobre o que 
está ou não acessível aos indivíduos (THOMPSON, 2008). Com isso, os produtos dis-
poníveis adquirem a função de mediar uma padronização em massa dos consumidores, 
significando, comunicando e criando concepções que permutam entre o individualismo 
e o enquadramento coletivo (SILVERSTONE, 2002 apud ROCHA; CASTRO, 2009).

Uma vez que os objetos se tornam signos, o consumo se torna o fruto da procura 
tanto pelo subjetivo quanto pelo prestígio social e pertencimento ao grupo. Assim, é 
possível reconhecer uma nova forma de dominação entre sistema e indivíduo, funda-
mentada na imposição de ideologias hegemônicas através do desejo de mercadorias 
fetichizadas (SEVERIANO; RÊGO; MONTEFUSCO, 2010). Além do produto, são compra-
dos os seus valores e, dessa forma, compreende-se a perspectiva do consumismo que 
afirma: “você é o que você consome” (MORENO, 2008, p.48).

Assim, como ponderado por Baudrillard (1972), um objeto não é mais consumido 
por necessidade ou em função de sua utilidade, mas, sim, pelo seu poder de significar, 
ou seja, por ser dotado de prestígio e status social. O consumo é tido como instrumento 
indicador da hierarquia e produtor das diferenças sociais (BAUDRILLARD, 1972). 

O grande desenvolvimento dos meios de comunicação na modernidade impac-
tou profundamente o processo de autoformação do indivíduo, que se tornou cada vez 
mais dependente de uma mídia que apresenta inúmeras possibilidades de comporta-
mentos e pensamentos, ao mesmo tempo em que potencializa a transmissão global e 
atemporal de mensagens ideológicas pré-concebidas (THOMPSON, 2008). De forma 
sintetizada, é possível afirmar que a forte presença da mídia no cotidiano provoca uma 
nova e constante doutrinação, imposição e reorganização da vida e das relações so-
ciais (AZEVEDO; MAURO, 2018).

A mídia espetaculariza o cotidiano, seduz e cria um senso de identificação com 
as atuais representações sociais e ideológicas, oferecendo, através do marketing e da 
propaganda, novos gostos, tendências, estilos, hábitos de consumo e comportamento 
(ROCHA; CASTRO, 2009). Todos os produtos vendidos pelos meios de comunicação, 
sendo eles tangíveis ou intangíveis, são voltados ao favorecimento do lucro e do mer-
cado. Assim, o telespectador assume a função de consumidor midiático29 (MARTINS; 
MARTINS, 2016).

Ao recordarmo-nos dos preceitos do atual capitalismo artista, compreende-se a 

28  O capitalismo denominado como transestético é, para Lipovestky & Serroy, a nova condição da 
economia mercantil liberal, que foi transformado pela extrema importância da beleza e do espetáculo 
na sociedade contemporânea (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).

29  Entende-se por consumidor midiático aquele que consome os produtos e conteúdos propagados 
pela mídia (FELIZOLA; BRAGA, 2017 apud JACKS, 2014b). 
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construção — principalmente por meio da mídia — de mundos perfeitos, idealizados e 
desejados nos quais os indivíduos querem se espelhar, criando, através de narrativas 
platônicas, a sugestão para os consumidores de que determinado produto ou serviço é 
terminantemente necessário e imprescindível (CASTILHO; MIRANDA, 2005 apud MAR-
TINS; MARTINS, 2016).

Vivemos, hoje, sob a influência da multimídia, na qual a mídia é potencializada 
pelo surgimento de novos dispositivos e as mensagens atuam como seus próprios 
meios de publicidade, amplificando-se ao serem propagadas em múltiplos canais, o 
tempo todo (LIPOVETSKY, 1987).

Encontra-se, na publicidade, o primordial princípio da moda, também descrito por 
Lipovetsky (1987) como a busca incessante pela mudança e pela originalidade, prome-
tendo a beleza e a sedução das aparências através da valorização da imagem dos di-
versos produtos, cenários ou corpos que idealizam o “trivial da mercadoria”. Apesar de 
possuir métodos tênues — especificados pelo autor como a comunicação, a sedução e 
o divertimento lúdico —, a publicidade busca sempre introduzir-se de forma intrínseca 
na sociedade, a fim de guiar seus comportamentos, modelando gostos e interesses 
para promover o aumento do volume de compras (LIPOVETSKY, 1987).

Além da mídia publicitária, é imprescindível citar o papel do design na comercia-
lização de produtos, uma vez que ele possui a finalidade de conciliar os ideais social-
mente aceitos e os meios disponíveis de produção (FORTY, 2007). Como explicitado 
anteriormente, é certo assumir que o principal objetivo do capitalismo contemporâneo 
é, por meio da estética, atribuir valor aos produtos e atingir novos consumidores. E é 
justamente nesse processo que se entende a essência do design, atuando como ferra-
menta para fomentar o desejo através da beleza, tornando, assim, os produtos vendá-
veis e lucrativos (FORTY, 2007).

Dessa forma, no capitalismo transestético, toda e qualquer mercadoria é avaliada 
e idealizada por meio da ótica do design e seu trabalho estilístico (LIPOVETSKY; SER-
ROY, 2015). Porém, para tornar os produtos vendáveis, Adrian Forty (2007) afirma que 
o design também está presente na transmissão de ideias, uma vez que propaga, com 
intermédio da publicidade, os valores sociais que os tornam desejáveis.

O hiperconsumidor30 proposto por Lipovetsky (2007) e citado por Azevedo & 
Mauro (2018), é movido pela busca incessante pela independência, bem-estar, satisfa-
ção e realização. No âmbito da moda e da beleza feminina, quanto mais democratizado 
se torna o consumo, mais se exprime o valor de que a beleza está ao alcance de todas, 
basta querer (LIPOVETSKY, 2007 apud AZEVEDO; MAURO, 2018).

Mulheres são constantemente bombardeadas com imagens midiáticas estereo-
tipadas e discriminatórias que sexualizam o corpo feminino e relacionam beleza a in-
dependência e prestígio social (AZEVEDO; MAURO, 2018). Os ideais de conquista da 
felicidade, independência e valorização por meio do esforço árduo para alcançar a 
beleza são reforçados pelo culto aos corpos de modelos midiáticos representados por 
celebridades (SEVERIANO; RÊGO; MONTEFUSCO, 2010).

Ao referirmo-nos ao poder de influência das celebridades, podemos voltar a uti-

30  O hiperconsumidor de Lipovetsky & Serroy é o novo consumidor da era hipermoderna, caracteri-
zado por sua ânsia pela dinamicidade das mudanças, pelas novidades, por sensações e experiências. 
Ele está cercado por opções e compra produtos que correspondam a seus gostos próprios, impulsiona-
do pela estética e não pela utilidade (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).
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lizar uma das pesquisas31 previamente abordadas, na qual, dentre as 23 responden-
tes que seguem tendências de moda, 15 afirmam seguir outras mulheres identificadas 
como influenciadoras digitais32 e costumam usá-las principalmente como referências 
de estilo, lifestyle33 e personalidade. Apesar de possuírem dúvidas a respeito da veraci-
dade e confiabilidade das indicações desses perfis — devido a parcerias com marcas e 
publicidades pagas —, muitas afirmam já ter comprado algum produto por recomenda-
ção da celebridade, principalmente no setor das vestimentas e maquiagens.

Essas personalidades comumente apresentam físicos e comportamentos plane-
jados sob medida — por meio do uso de maquiagem, estudo de ângulos e iluminações 
para fotos, vestimentas ou cirurgias plásticas — nas quais a beleza é uma das principais 
características, provocam nas consumidoras o desejo e busca constante pela asseme-
lhação e mimetização (LIPOVETSKY, 1987).

Figura 8 — Celebridade em ensaio fotográfico

Fonte 8: Portal Popline34

31  O formulário em sua totalidade pode ser encontrado no apêndice A.

32  Influenciadores digitais são homens e mulheres que, independente do motivo, estão presentes na 
mídia e apresentam um grande número de seguidores em suas redes sociais, possuindo, por consequ-
ência, um alto alcance e poder de influência sobre eles.

33  Em tradução direta do inglês, lifestyle é referente ao estilo de vida de um indivíduo. Nas redes 
sociais, se tornou um nicho de “atuação” de influenciadores, que compartilham seu dia-a-dia com o 
público.

34  Disponível em: https://portalpopline.com.br/veja-fotos-de-anitta-para-harpers-bazaar-do-vietna/. 
Acesso em: 17 maio 2020.
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Os modelos de como devem ser a aparência, comportamentos, valores e estilos 
de vida de uma mulher na sociedade são exibidos incessantemente pelas mídias, que 
utilizam os diversos meios de comunicação presentes no nosso cotidiano para repetir 
essa mensagem (MORENO, 2008). Desse modo, as imagens publicitárias estão cons-
tantemente direcionadas a produtos e serviços que propiciam e enaltecem caracterís-
ticas de mulheres independentes, femininas, bem cuidadas, mas que também devem 
zelar e cuidar de seus maridos e filhos (ALMEIDA, 2007, p. 189 apud AZEVEDO; MAU-
RO, 2018).

A concepção de que mulheres podem ser jovens e belas — contanto que consu-
mam e façam uso das mais diversas mercadorias ditadas pelo mercado como aperfei-
çoadores da estética — possui um controle sutil e significativo sobre o comportamento 
e consumo do público feminino, implícito na convicção de “poder de escolha” dentre 
os produtos e serviços disponíveis (SEVERIANO; RÊGO; MONTEFUSCO, 2010, p.148).

Neste ponto, podemos utilizar novamente as entrevistas35 qualitativas realizadas 
pelo grupo como forma de analisar a vigência da afirmação acima nos dias atuais. Ao 
serem perguntadas sobre seus hábitos de consumo no âmbito do vestuário, a parce-
la majoritária das entrevistadas apontou seus corpos como fatores determinantes na 
escolha de uma roupa. Muitas delas deixam ou já deixaram de comprar determinados 
modelos ou adotar certo estilo por sentirem que não adequam a eles devido às suas 
características corpóreas — dentre essas, os seios e coxas avantajadas, gorduras loca-
lizadas, estrias ou celulites são as mais citadas. Tais respostas exemplificam como os 
gostos e costumes continuam a moldados por referências externas que ditam o que é 
apropriado ou não.

Essa autoridade não é expressada por meio da força nem repressão violenta, mas, 
sim, pela reprodução em série de imagens que moldam nossas referências pessoais. 
Há, então, um paradoxo inerente aos ideais contemporâneos: ao mesmo tempo em que 
se diversificam os produtos e se intensifica a busca pela expressão da personalidade 
individual, também são criados e disseminados modelos e padrões de beleza através 
das mídias impressas e digitais que impõem limites à singularidade (MORENO, 2008).

1.3 O CORPO FEMININO

Ao falarmos sobre a articulação entre os padrões corporais e as subjetividades36 
dos indivíduos, é imprescindível citar a evolução do mundo, principalmente em ter-
mos mercadológicos (VILLAÇA; GÓES, 1998 apud BRANDES; SOUZA, 2012). É através 
da identidade pessoal — concebida com base no contexto cultural e social nos quais 
estamos inseridos, e manifestada por meio do corpo físico — que construímos nossa 
relação com o mundo (LE BRETON, 1995 apud BRANDES; SOUZA, 2012). O corpo pode, 
portanto, indicar as mudanças recorrentes na sociedade, uma vez que é o reflexo inces-
sante dos meios e ambientes nos quais está inserido (BRANDES; SOUZA, 2012). 

O corpo, mesmo sendo entendido como o primeiro veículo de comunicação e ex-
pressão do ser humano, para Castilho & Martins (2005), ao estar nu, despido de reves-
timentos, se encontra carente de sentidos, assemelhando-se a um texto com um único 

35  As entrevistas em suas totalidades podem ser encontradas no apêndice A.

36  Aquilo que se relaciona unicamente ao indivíduo. Disponível em https://michaelis.uol.com.br/mo-
derno-portugues/busca/portugues-brasileiro/subjetividade/. Acesso em 18 maio 2020.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/subjetividade/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/subjetividade/
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significado. Como citado anteriormente, na atualidade, a função da roupa não se en-
contra apenas na proteção do corpo, como forma de pudor ou ornamento, mas aplica-
-se como elemento de diferenciação e definição da função social do ser, transformando 
o ato de vestir em um ato de significar (AVELAR, 2009 apud BRANDES; SOUZA, 2012). 
Dessa forma, introduz-se a moda que, igual ao corpo, é uma forma de linguagem, um 
sistema criado por signos, que busca expressar e comunicar (BRANDES; SOUZA, 2012). 

Ao se articular diretamente com o corpo, o planejamento de um traje compreende 
também, com base no contexto e ordem sociais vigentes, a concepção da forma huma-
na (CASTILHO; MARTINS, 2005). O corpo deve, então, com a vestimenta, adequar-se 
às regras sociais, ao mesmo tempo em que busca a sua própria individualização (AVE-
LAR, 2009 apud BRANDES; SOUZA, 2012). 

Contextualizando a concepção do corpo feminino na sociedade, é possível per-
ceber que foi principalmente através da distinção entre os sexos no setor vestuário, 
em meados do século XIV (LIPOVETSKY 1987), que ocorreu a redefinição da natureza 
feminina. O corpo da mulher passou a ser visto de forma antagônica ao do homem, 
instituindo a presença da questão binária nos âmbitos sociais, políticos, culturais e artís-
ticos (LAQUEUR, 1990 apud MARTINS, 2010). A disseminação de valores segregatícios 
entre os sexos, realizada principalmente pelo catolicismo, atribui ao homem um perfil 
autoritário, influente e viril, enquanto restringe a mulher aos conceitos de beleza, pu-
reza, cuidadora do lar e da família, bem como instrumento de reprodução (ROSÁRIO, 
2004 apud MARTINS, 2010). 

Contudo, a beleza pode ser percebida como um valor presente na concepção 
de feminilidade desde a Antiguidade Egípcia e Grega, em que o uso de maquiagens 
já auxiliava a manutenção da estética. Até mesmo em momentos nos quais as pinturas 
faciais eram duramente criticadas e reprovadas, o uso da maquiagem e cosméticos 
manteve-se como um ritual potencializador do desejo e da sedução por meio da beleza 
feminina (LIPOVETSKY, 1987). 

Em oposição à Idade Média, período em que se criticava quaisquer preocupações 
com o corpo (MARTINS, 2010), constitui-se no século XVI um grande enaltecimento da 
porção superior do físico feminino, no qual destacavam-se a delicadeza da pele, inten-
sidade do olhar e a harmonia dos traços. Intensifica-se, então, o hábito de cobrir o rosto 
com pós e maquiagens, a popularização dos penteados, além do uso de espartilhos e 
dietas contra a obesidade, utilizando a parte inferior do corpo como um pedestal para 
enfatizar a face, os ombros e o busto (MORENO, 2008).
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Figura 9 — Retrato da Rainha Elizabeth I, 1592

Fonte 9: National Portrait Gallery37

Posteriormente, com o destaque da parte inferior do corpo — como as linhas do 
flanco, as pernas, quadris e a cintura —, o senso de singularidade desenvolve, mais 
recentemente, uma valorização de todo o conjunto estético, focado tanto no porte do 
busto e no alinhamento das costas quanto no afinamento dos quadris e alongamento 
das pernas (MORENO, 2008).

O ideal de beleza absoluta se desfaz, cedendo lugar às belezas singulares (MO-
RENO, 2008), contudo, continua a ser propagado como um fundamento intrínseco do 
gênero feminino: ele é exaltado, incentivado e exibido excessivamente entre as mulhe-
res, mas raramente entre os homens (LIPOVETSKY, 1987). 

É no final do século XIX, no qual a mulher começa a se emancipar aos poucos 
(podendo, agora, frequentar e ser representada nos espaços públicos), que a bele-
za — através da leveza e praticidade — passa também a apresentá-la de forma mais 
autônoma, como figura que trabalha e desfruta de suas conquistas (MORENO, 2008). 
No entanto, a partir de 1924, com a evidenciação da celulite, o corpo se torna cada vez 

37  Disponivel em: https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw02079/Queen-Elizabeth-I-
-The-Ditchley-portrait. Acesso em: 17 maio de 2020.
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mais vigiado e torturado por exames minuciosos da aparência, viabilizando a criação de 
clínicas, procedimentos e produtos estéticos que promovem a remodelação do corpo 
feminino — que, segundo Moreno (2008, p.15), “passa da sinuosidade de um S para a 
magreza e postura de um I”.

Lipovetsky (1987) propõe que o culto à beleza e ao corpo feminino implica em 
uma observação crítica, porém fragmentada, da mulher sobre sua própria aparência, 
desencadeando, como consequência, um processo — muitas vezes inconsciente — de 
comparação a outras mulheres. 

O narcisismo analítico detalha o rosto e o corpo em elementos distintos, cada 
um deles afetado por um valor mais ou menos positivo: nariz, olhos, lábios, 
pele, ombros, seios, quadris, nádegas, pernas são objeto de uma autoaprecia-
ção, de uma autovigilância que acarretam “práticas de si” específicas, destina-
das a valorizar e a corrigir tal ou tal parte do físico (LIPOVETSKY, 1987, p.117).

Ao incorporar-se o desejo de liberdade e individualização, responsabilizando os 
indivíduos pela transformação e pela expressão de si, como a sinalização do estado de 
sua psiquê38 (MORENO, 2008), entende-se também que o corpo, em conjunto com a 
moda, expressa o desejo íntimo do ser em ver e, principalmente, ser visto pelo outro 
(LIPOVETSKY, 1987). 

 Em um sistema capitalista totalmente centralizado na mercantilização, a percep-
ção do corpo é diretamente influenciada pela vasta propagação de representações 
imagéticas e padronizadas do corpo, disseminadas pela sociedade do consumo. Da 
mesma forma que um produto divulgado pelas mídias, os corpos se tornam bens de 
consumo modificados e construídos pela indústria, abandonando o conceito de “ser” 
e ressignificando-se como “ter” (SANT’ANNA, 2001 apud BRANDES; SOUZA, 2012). Na 
atualidade, com a necessidade de exteriorizar a subjetividade do ser, os corpos se agre-
gam de funções que — por meio de diversas possibilidades de vestimentas, transfor-
mações e reconstruções — vão além de suas limitações, levantando questionamentos 
sobre a real identidade do ser no mundo contemporâneo (BRANDES; SOUZA, 2012).

Com a intensa reprodução de referências idealizadas de comportamento e esté-
tica, a mídia e a publicidade propagam arquétipos de mulheres perfeitas, dóceis, mas, 
ao mesmo tempo, sensuais, com traços finos, curvilíneos (AZEVEDO; MAURO, 2018). Ao 
mesmo tempo em que a beleza, por meio de produtos e procedimentos estéticos, se 
difunde como acessível a todas (MORENO, 2008), sua obtenção é, quase sempre, res-
trita a uma parcela muito pequena da sociedade — geralmente por fatores financeiros 
(MARTINS, 2010). 

Ao tornar-se uma mercadoria passível de modificações e “atualizações”, o corpo 
“natural” passa a ser considerado ultrapassado, antiquado e a importância da estéti-
ca, independentemente de ser ou não artificial, torna-se mais importante que a saúde 
(BRANDES; SOUZA, 2012).

A busca pelo controle do corpo reflete o desejo contemporâneo de estabelecer-
-se em meio a uma sociedade na qual o avanço tecnológico parece desenraizar a sobe-
rania do homem. Uma vez que sua existência, por si só não é suficiente para afirmá-lo, 

38  A mente, o entendimento, o intelecto, o que contém os sentimentos mais profundos de alguém 
(Dicionário Online de Português).
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o sujeito encontra em sua aparência uma forma de expressar seus desejos e propósitos 
(BRANDES; SOUZA, 2012).

1.3.1 A OBJETIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS CORPOS FEMININOS

Como citado previamente, a atual fase do capitalismo propaga, através da mer-
cantilização da imagem, ideologias que, fundamentadas na criação e satisfação de de-
sejos, regem o percurso da vida social (TRINCA, 2005). A estética, por sua vez, assume 
um importante e contraditório papel na comercialização imagética, promovendo — com 
participação da mídia e da moda — a singularidade do indivíduo por meio de inúmeras 
referências visuais, ao mesmo tempo em que propõe cada vez mais uma homogenei-
zação dos comportamentos e da aparência física (ROUSSO, 2000 apud HEINZELMANN 
et al., 2014).

Ao traçarmos uma conexão direta com a moda, é possível perceber que, ante-
riormente, a aplicabilidade da estética como segregadora social era expressada espe-
cialmente pelos diferentes níveis de poder aquisitivo das vestimentas (TRINCA, 2005). 
Nos dias atuais, por outro lado, a consolidação do poder hegemônico da estética e as 
modificações corpóreas assumem a principal forma de manifestação do sistema da 
moda (OLIVEIRA, 1999 apud TRINCA, 2005).

O caráter fetichista da moda e o culto à aparência, além de converterem a beleza 
no intuito final das sociedades contemporâneas — uma vez que, para Ballone (2003), 
citado por Trinca (2005), as noções de validação, reconhecimento, felicidade, êxito e 
saúde estão pontualmente ligadas à perfeição física —, reificam a finalidade do corpo, 
transformando as pessoas em mercadorias (TRINCA, 2005). Dessa forma, o corpo e 
seus modelos idealizados tornam-se objetos que, assim como outros produtos, serão 
expostos e divulgados pelos meios de comunicação como os mais desejados bens 
consumíveis (BRANDES; SOUZA, 2012).

Tornando-se passível de comercialização, consequentemente, o corpo é apode-
rado pela indústria do consumo, na qual, convertido em produto de uma elaboração e 
confecção rigorosa, separa-se do sujeito e passa a ser visto como algo que se possui, 
não algo que se é (SANT’ANNA, 2001 apud BRANDES; SOUZA, 2012).

Em um contexto no qual o corpo natural se encontra superado, cabe ao sujeito 
iniciar uma busca incansável por uma aparência cada vez mais artificializada — trans-
formada conforme seus desejos —, busca essa que, mascarada pelo ideal de exte-
riorização da individualidade, expressa implicitamente um desejo social de consolidar 
— através do controle do corpo — a existência humana em meio a uma crescente e 
desenfreada evolução tecnológica (BRANDES; SOUZA, 2012).

Especialmente para as mulheres, analisa-se um outro fator preponderante no re-
conhecimento do corpo: os resquícios — ainda muito presentes — de uma sociedade 
patriarcal. Subjugada como “segundo sexo” ou “sexo frágil”, a mulher, desprovida de 
poder, encontra no controle e na domesticação de seu próprio corpo uma forma de afir-
mar seu valor no mundo (HEINZELMANN et al., 2014). Contudo, é justamente no esforço 
para enquadrarem-se aos estereótipos propagados pela mídia que são fortalecidos os 
ideais de uma mulher submissa, magra, mas curvilínea, dócil, mas sensual (AZEVEDO; 
MAURO, 2018).

Apesar de identificarem-se mudanças radicais e significativas na presença social 
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da mulher, que, hoje, pode ocupar importantes espaços midiáticos — como o protago-
nismo de filmes e novelas ou o cargo de âncora em programas jornais televisivos —, 
observa-se que, em sua maioria, as mulheres presentes nas mídias seguem um padrão 
estético genérico no qual a beleza, sustentada pela magreza, pela juventude e pela ele-
gância, é sempre fundamental (MORENO, 2017 apud AZEVEDO; MAURO, 2018). Esse 
arquétipo propagado entre e pelos meios de comunicação demonstra, na beleza, uma 
nova forma de dominação do corpo e da existência da mulher — papel posteriormente 
exercido de forma hegemônica e explícita nos papéis sociais impostos pelo patriarcado 
(AZEVEDO; MAURO, 2018).

Figura 10 — Exemplos de padrões midiáticos de magreza e juventude em mulheres

Fonte 10: Produção Autoral39

Dessa forma, como aborda Heinzelmann et al. (2014), a mulher se encontra, hoje, 
por meio da estética, ainda mais vulnerável à objetificação, uma vez que se fundamen-
tam na beleza formas punitivas e gratificantes de reconhecimento social — que, por 
sua vez, são permeadas pela crítica e admiração, valorização e desprezo. Assim, ao se 
adequar ao sistema estandardizador, o sujeito — em especial o sexo feminino — passa 
a ser percebido como feliz, estável e coerente (HEINZELMANN et al., 2014).

Instala-se, então, o “Mito da Beleza”, caracterizado pela crença de que a beleza é 
um atributo natural, biológico, sexual, evolutivo e inerente à mulher, que, por sua vez, 
deve se atentar às referências estéticas universais que são propagadas pela mídia e 
pela sociedade (WOLF, 2018 apud AZEVEDO; MAURO, 2018). Em vista disso, para se 
manterem fiéis aos paradigmas de beleza constantemente atualizados pela moderni-
dade, as mulheres acabam encontrando-se presas e endividadas a um ciclo vicioso de 
tratamentos estéticos (AZEVEDO; MAURO, 2018).

 Ao mesmo tempo em que busca cada vez mais sua emancipação e presença no 
cenário social, a mulher, devido à mercantilização de seu corpo, continua refém dos 
arquétipos de estética que, por meio dos cortes de cabelo, estilos, modelos e nume-
rações de roupas, maquiagens, cosméticos, cirurgias e procedimentos estéticos, ven-

39  Imagens disponíveis em: http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1391599-9798,00-DESCU-
BRA+OS+SEGREDOS+DO+VISUAL+DE+PATRICIA+POETA+MUSA+DO+FANTASTICO.html. https://br.pin-
terest.com/pin/208010076528494300/. https://www.billboard.com/photos/8546674/mariah-carey-pho-
tos-billboard-cover-shoot. Acesso em: 17 maio 2020.
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dem não somente uma beleza utópica, mas, também, a felicidade (AZEVEDO; MAURO, 
2018). Subentende-se, então, que o discurso da beleza e do corpo ideal pode ser visto 
como uma forma de interromper ou, pelo menos, limitar o empoderamento do gênero 
feminino (MORENO, 2008).

Figura 11 — Antigas propagandas com teor depreciativo ao gênero feminino

Fonte 11: Produção Autoral40

Figura 12— Recentes propagandas com teor depreciativo ao gênero feminino

Fonte 12: Produção Autoral41

O exercício sutil de poder e controle sobre o corpo feminino dócil e submisso 
se apresenta através da incessante manipulação, renúncias e sacrifícios do físico de 
acordo com os interesses do sistema capitalista como um todo e, mais precisamente, 

40  Imagens disponíveis em: https://www.pinterest.co.uk/pin/430375308133392364/. https://www.
thegentlemansjournal.com/the-10-most-sexist-advertisements-ever/. Acesso em: 22 maio 2020.

41  Imagens disponíveis em: https://www.ditchthelabel.org/wp-content/uploads/2015/06/tomford-sexis-
t-ad.jpg. https://www.thegentlemansjournal.com/the-10-most-sexist-advertisements-ever/. Acesso em: 
22 maio 2020. 
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das indústrias da moda e beleza (SEVERIANO; RÊGO; MONTEFUSCO, 2010). Sujeita 
a reconstruções, remodelações e transformações, a propagação dos mais diversos e 
tecnológicos serviços e produtos anuncia a ilusória democracia da beleza corporal, em 
que ser bela, contanto que sejam seguidos os padrões normatizadores, “só depende 
de você”. O discurso democrata, igualitário e, sobretudo, ilusório da estética, finda por 
depositar no sujeito as responsabilidades de ser — ou não — suficientemente belo. Se-
veriano, Rêgo & Montefusco (2010) afirmam ainda que:

Não há desculpas: sempre há oportunidade de se fazer uma cirurgia plástica, 
dietas e exercícios. A beleza se artificializa e, como consequência, se “demo-
cratiza”. Aos consumidores são auferidos “direitos” de serem jovens e belos, 
conquanto que adiram aos múltiplos planos de saúde e beleza, ditados pela 
lógica do mercado. Controle sutil e poderoso porque inculca no consumidor 
uma autoridade travestida de poder de escolha. (SEVERIANO; RÊGO; MONTE-
FUSCO, 2010, p.148)

Com o grande investimento em vestuário, cosméticos e procedimentos, além de 
objeto, o corpo também passa a receber um valor de capital, demonstrando, assim, o 
poder de influência dos processos normatizadores — impostos através dos padrões de 
beleza e saúde — cada vez mais acentuados na atualidade (MARTINS, 2010). Conclui-
-se, portanto, que, com base no pensamento de Martins (2010), a propagação massifi-
cada de referências imagéticas e normas restritivas, em conjunto com a instituição de 
um mercado voltado à manutenção da beleza, finda por não somente potencializar uma 
obsessão — também implantada em outros setores do sistema capitalista hiperestético 
— pela aparência, como, também, a objetificação e padronização dos corpos femininos.

1.3.2 A HIPER-VALORIZAÇÃO DA MAGREZA E JUVENTUDE

A moda, como instrumento de individualização e linguagem dotada de signos que 
manifestam a presença do sujeito no mundo (CASTILHO, 2004 apud HEINZELMANN et 
al., 2014), possui um papel fundamental na concepção social de que é através de muita 
dedicação e sacrifícios para enquadrar-se nos padrões de beleza propagados que o 
indivíduo se torna digno (BORDO, 1997 apud HEINZELMANN et al., 2014). As informa-
ções, o conhecimento e o relacionamento interpessoal não são mais tão significativos 
e socialmente valorizados quanto uma “boa aparência física” (MORENO, 2008), termo 
esse que, em associação direta com a noção de beleza, é comumente relativo ao culto à 
magreza e aos bens tangíveis e intangíveis que ela proporciona ao indivíduo — como a 
fama, dinheiro, reconhecimento, inteligência e, principalmente, saúde (MARTINS, 2010).

É também a moda que, através da popularização do waif-look42 de suas modelos 
(HEINZELMANN et al., 2014), apresenta o corpo magro que se torna constantemente 
legitimado pela mídia, transmitido por meio de telenovelas, filmes, capas de revista, 
estampados em noticiários e, mais recentemente, propagados em sua infinitude pelas 
redes sociais (MARTINS, 2010). Diversos ícones femininos — presentes em todos os 
âmbitos da esfera social ou de entretenimento — apresentam-se, ao longo das déca-
das, cada vez mais magros, auxiliando alguns meios de comunicação a propagarem 

42  Termo exteriorizado a partir da década de 1990, pela aparência das modelos que se assemelha-
vam a “[...] uma criança órfã, abandonada, negligenciada, desprovida de alimentação [...]” (HEINZEL-
MANN et al., 2014). 
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técnicas de controle de peso que envolvem desde a prática rigorosa de exercícios físi-
cos, à indução de vômito (TRINCA, 2005).

Figura 13 — Waif-look

Fonte 13: Produção Autora43

O corpo magro dá, gradativamente, espaço à promoção do corpo esquelético, em 
uma oposição paradoxal ao crescimento da obesidade nas sociedades contemporâne-
as que, pela ótica capitalista, serve de suporte para a propagação e venda de “dietas 
milagrosas”, remédios e procedimentos estéticos que promovem um emagrecimento 
exacerbado e muitas vezes prejudicial à saúde — conceito esse que estaria suposta-
mente vinculado à magreza (AZEVEDO; MAURO, 2018). 

Pode-se atribuir a valorização da magreza principalmente a dois importantes va-
lores sociais: feminilidade e dinamismo. Ao refletirmos sobre primeiro termo, é possível 
traçar a relação entre o corpo magro e o enaltecimento da delicadeza, ternura e fragili-
dade que compõem o conceito estereotipado e imposto de feminilidade. Para ser femi-
nina, é necessário seguir à risca os padrões de beleza e comportamento que, ao mes-
mo tempo em que reconhecem a mulher como sujeito dotado de valor, subjugam-na 
como o “segundo sexo” ou “sexo frágil” (AZEVEDO; MAURO, 2018). Da mesma forma, 
os ideais de modernidade e dinamicidade também possuem uma intensa influência so-
bre o arquétipo corporal, visto que, ponderando sobre a conquista de uma grande velo-
cidade nas mudanças e inovações tecnológicas e sociais, o peso corpóreo também se 
torna uma demanda de superação (SANT’ANNA, 2001 apud BRANDES; SOUZA, 2012).

A essência hipermoderna fundamentada na velocidade apresenta-se não somen-
te na criação de produtos e modelos com formas aerodinâmicas, como, também, na 

43  Disponível em: https://2.bp.blogspot.com/-7Ntf7ILrFE4/VXlPapUnJ5I/AAAAAAAAC8s/f1-wJVS-
8V_s/s1600/k19.jpg. https://skinnygirl.com/nothing-tastes-as-good-as-skinny-feels/. Acesso em: 22 maio 
2020.
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crescente aversão a tudo que se opõe à dinamicidade, promovendo desde a prática da 
depilação, o uso de cremes antienvelhecimento e alisamentos capilares, até a valori-
zação dos rostos jovens, isentos de marcas do tempo e dos corpos magros, flexíveis e 
longilíneos (BRANDES; SOUZA, 2012).

Figura 14 — O corpo aerodinâmico

Fonte 14: Design Scene44

Associado previamente à saúde e fartura econômica, na sociedade contempo-
rânea, guiada pela agilidade, o corpo gordo atrapalha, ocupa espaço demais (BRAN-
DES; SOUZA, 2012) e, como afirma Sant’anna (2001), citada por Brandes & Souza (2012) 
“olha-se mais rápido um magro do que um gordo”.

Conclui-se, então, que ambos os conceitos — feminilidade e dinamismo — asse-
melham-se, principalmente, pela exaltação da magreza e consequente repulsa pelo 
corpo gordo, que assume um caráter pejorativo socialmente. Atualmente, ser gordo é 
inadequado, demonstra fraqueza, descuido e preguiça (MARTINS, 2010).

44  Disponível em: https://www.designscene.net/2013/03/naomi-campbell-by-sebastian-kim-for-nume-
ro-russia.html. Acesso em: 20 maio 2020.
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A insatisfação, a vergonha e até mesmo a repulsa pelo próprio corpo, causada 
principalmente pela propagação de modelos corporais que não representam a maioria 
das mulheres, estão presentes na vida e no cotidiano feminino e as consequências des-
ses paradigmas surgem de formas diferentes — desde o medo de engordar, desconfor-
to ao utilizar determinadas peças de roupas e restrição de vestuário, até a adoção de 
regimes ou dietas com baixa ingestão de alimentos.

O culto ao corpo belo reflete na recusa da gordura, tal como na aversão ao enve-
lhecimento. Em conjunto à busca incessante pela a magreza, o princípio da juventude 
também expressa o anseio social para que mulheres apresentem eternamente o sem-
blante de uma pré-adolescente frágil e delicada que necessita ser sempre amparada e 
cuidada (HEINZELMANN et al., 2014).

Os meios de comunicação — especialmente programas televisivos —, da mesma 
maneira que propagam os parâmetros de peso, também exibem constantemente dois 
perfis de mulheres mais velhas: as que possuem 50 anos, mas que, geralmente ampa-
radas por cosméticos, tintas de cabelo e procedimentos estéticos, assemelham-se às 
mulheres de 30; e as velhas bruxas que almejam apoderar-se da juventude das moci-
nhas (MORENO, 2008).

Figura 15 — Jennifer Lopez em 2019, com 50 anos

Fonte 15: Daily Mail45

45  Disponível em: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-7732021/Jennifer-Lopez-says-easy-
-people-caught-age.html/. Acessado em 20 de maio de 2020.
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Através do constante bombardeamento pela mídia, com referências e regras de 
cuidado com o corpo que determinam o que é ou não saudável (HEINZELMANN et al., 
2014), é principalmente na adolescência — período em que a personalidade está sendo 
moldada — que a preocupação com a aparência se torna muitas vezes uma obsessão 
(TRINCA, 2005) das mulheres. Essa obsessão só pode ser sanada quando a mulher 
se enquadra — por meio das roupas, dos cremes, da maquiagem e das cirurgias — ao 
padrão de beleza vigente.

O alcance do bem-estar, da autoestima e autoaceitação só pode ser obtido atra-
vés do corpo perfeito que, por sua vez, implica na submissão ao controle, cobranças e 
instruções incessantes. Ao não obter o arquétipo propagado como “acessível a todas”, 
mulheres se encontram condenadas à marginalização e desqualificação social, senti-
mentos de fracasso, insuficiência e até mesmo transtornos de imagem (SEVERIANO; 
RÊGO; MONTEFUSCO, 2010).

Compreende-se, afinal, que a propagação ininterrupta de imagens e referências 
elaboradas de físicos perfeitos, magros, jovens e, principalmente, utópicos, institui uma 
agonia social para adequar o corpo aos ideais e, através de sua objetificação e mercan-
tilização, ele se torna cada vez mais passível de modificações, transmutações e remo-
delações que o artificializam em nome da beleza (BRANDES; SOUZA, 2012).

1.3.2.1 BAIXA-AUTOESTIMA

Atualmente, a satisfação se encontra na obtenção de conceitos como autoestima, 
autoconfiança e liberdade que, por sua vez, estão diretamente ligados ao alcance do 
corpo perfeito, sendo esse definido pelos padrões de beleza propagados pela moda e 
pela mídia (SEVERIANO; RÊGO; MONTEFUSCO, 2010). A democratização do consumo 
provoca, consequentemente, a propagação do ideal de que a beleza também se torna 
acessível a todos, bastando apenas o indivíduo querer (LIPOVETSKY, 2007 apud AZE-
VEDO; MAURO, 2018).

O público feminino se torna, cada vez mais, refém ao consumo e à busca inces-
sante para se enquadrar aos padrões ideais de beleza difundidos pelas mídias, nos 
quais o arquétipo de mulher independente é propagado. Além de ser mãe e dona de 
casa, cuidar da família e ser uma boa esposa, este mesmo arquétipo também está es-
sencialmente relacionado à beleza e aos cuidados com a aparência física. Dessa forma, 
promovem-se infinidades de bens e serviços acessíveis, voltados não apenas à manu-
tenção da estética corporal feminina, como também à obtenção de sua independência, 
felicidade e credibilidade (AZEVEDO; MAURO, 2018).
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Figura 16 — Ideal da “mãe perfeita”

Fonte 16: Women46

Para Bruckner (2002), citado por Severiano, Rêgo & Montefusco (2010), a busca 
pela felicidade — princípio prestigiado pela sociedade contemporânea — e sua obten-
ção de nada mais dependem senão do próprio sujeito, a quem também são atribuídos 
os sentimentos de frustração, incapacidade e baixa-autoestima caso não ele consiga 
alcançar essa felicidade. Entende-se, então, que o prestígio da aparência e de uma 
forma física agradável resultam imediatamente na desvalorização e marginalização 
de mulheres que não estão inseridas no conceito social de beleza. Corpos “feios” e 
“fora de forma” passam a ser sinônimo de pessoas desleixadas e incompetentes, que 
não possuem domínio sobre o próprio corpo (COSTA, 2004 apud SEVERIANO; RÊGO; 
MONTEFUSCO, 2010).

Os estereótipos, de forma sutil, propagam que a busca por um corpo sarado47, 
magro ou dentro dos padrões, proporciona, também, o equilíbrio emocional (QUEIROZ, 
2008 apud HEINZELMANN et al., 2014), livre da vergonha ou culpa de ser inferiorizado 
por uma aparência física disforme. Diante disso, frequentemente, a urgência de mol-
dar48 o corpo aos padrões finda por comprometer até mesmo a vida social do sujeito 
que, para proteger-se de olhares discriminatórios, dedica-se integralmente à dietas, 
exercícios e outras atividades ligadas ao aperfeiçoamento físico (SEVERIANO; RÊGO; 
MONTEFUSCO, 2010).

A baixa autoestima, por sua vez, sujeita a mulher a aceitar qualquer coisa que lhe 

46  Disponível em: https://www.women.com/alexandriavangelatos/lists/the-best-jogging-strollers-for-
-new-moms. Acesso em: 20 maio 2020.

47  Indivíduo com o físico moldado por ginástica e práticas esportivas. Disponível em https://michaelis.
uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sarado/. Acesso em 20 maio 2020.

48  Dar ou adquirir determinados traços ou características, tendo algo como modelo (MICHAELIS, 
[s.d]).
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é oferecida, por não se considerar merecedora de algo melhor. Dessa forma, é muito 
mais fácil fazer com que ela aceite, por exemplo, ganhar menos para realizar o mesmo 
trabalho feito por homens, deixando de lado seus anos de estudo, sua confiabilidade e 
produtividade tão igual ou maior às deles. Conformam-se a serem consideradas como 
o “segundo sexo”, a verem cenas, comerciais e filmes em que são comuns a presença 
de episódios violentos — sexuais ou não — contra a mulher, acarretando um ciclo vicio-
so no qual as mulheres permanecem cada vez mais infelizes consigo mesmas (MORE-
NO, 2008).

Figura 17 — Cena do filme The Getaway (1972)

Fonte 17: Amazon49

Outro exemplo primordial das consequências de uma baixa autoestima, além das 
citações acima, é o crescente número de jovens que sofrem de transtornos alimenta-
res, principalmente anorexia e bulimia. O que, antes, era mais comum em classes A 
e B, atinge, agora, todos os níveis socioeconômicos50. Quanto mais cedo os padrões 
corporais são inseridos nas vidas das mulheres — vide as renomadas bonecas que pos-
suem corpos de miss —, mais aceito e disseminado é esse ideal em suas percepções, 
impactando negativamente a satisfação e a formação da autoestima (MORENO, 2008).

O contato recorrente — através da mídia — com celebridades também pode pos-
suir uma influência ainda mais negativa na valorização de padrões corporais, uma vez 
que passa a fundamentar sua percepção corporal na comparação com os corpos midi-
áticos que, mesmo sendo obtidos através de procedimentos e intervenções estéticas, 
são dotados de reconhecimento social (MORENO, 2008). 

Bombardeadas por referências estéticas, psicológicas e comportamentais, uma 

49  Disponível em: https://www.amazon.com/Steve-Mcqueen-Macgraw-Getaway-Poster/dp/
B00M91OOZ0. Acesso em: 20 maio 2020.

50  Atribuído a toda prática que “envolve condições e fatores sociais e econômicos”. Disponível em: 
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/socioeconomico/. Acesso 
em 20 maio 2020.
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grande parcela de mulheres se martirizam pela constante subjugação do gênero fe-
minino (AZEVEDO; MAURO, 2018), que lhes impõe a responsabilidade de uma busca 
eterna por serem belas e felizes — dois princípios contemporâneos fundamentais na 
valorização dos indivíduos —, repercutindo significativamente no desenvolvimento de 
distúrbios de autoimagem e patologias individuais (SEVERIANO; RÊGO; MONTEFUS-
CO, 2010).

1.3.2.2 TRANSTORNOS ALIMENTARES

É possível ver uma drástica mudança nos corpos femininos que, desde jovens, 
sofrem uma intensa doutrinação relativa à alimentação, com o objetivo único de não 
engordar. Enquanto para os meninos a dieta não é tão restrita, para as meninas, frutas 
e alimentos de baixa caloria são a melhor opção. Esse ideal se perpetua enquanto cres-
cem, não somente pela influência constante da mídia, como, também, pela repetição 
de hábitos regulados pela família e por seus círculos sociais (BARBOSA; SILVA, 2016). 

A cultura da fome feminina não é recente, já na época vitoriana, os espartilhos, 
compostos por barbatanas de metais e amarrações na parte de trás, dificultavam a in-
gestão de alimentos — por apertarem excessivamente o tórax —, possuindo também 
como finalidade a modelagem das formas naturais do corpo feminino (STREY, 2004 
apud HEINZELMANN et al., 2014). 

Atualmente, substituindo o uso do espartilho, surgem as diversas e inúmeras op-
ções de procedimentos estéticos, dietas, academias, termogênicos e medicamentos 
inibidores de apetite disponíveis e de “fácil acesso” — ao serem considerados em ter-
mos quantitativos e não econômicos — para modelar o corpo. O mercado e a mídia 
sugerem, então, que só não é magra quem não quer. Por esse motivo, mulheres acima 
do peso e corpos “irregulares” são desqualificadas e taxadas como “desleixadas”, este-
reotipadas por descontarem suas frustrações na comida e não possuírem força de von-
tade suficiente para se tornarem belas (MORENO, 2017 apud AZEVEDO; MAURO, 2018). 

O medo exacerbado e irracional de engordar leva-as, muitas vezes sem assis-
tência médica, a eliminar determinados alimentos de seus hábitos alimentares e, em 
alguns casos, passar até mesmo por períodos extensos de jejum e de restrição ali-
mentar — que afetam ou já afetaram diretamente seus bem-estares corporais. Nessas 
circunstâncias, pouca importância é dada à saúde, visto que a perda de peso se torna 
o principal impulsionador dos regimes.

É principalmente através da busca incessante para enquadrarem-se aos padrões 
hegemônicos que compreendem a magreza como sinônimo de beleza que mulheres 
desenvolvem inúmeros distúrbios de imagem, psicológicos e alimentares (AZEVEDO; 
MAURO, 2018). A universalização e massificação dos ideais de perfeição física são ma-
nifestadas não somente pela crescente insatisfação com o corpo, como, também, pelo 
aumento dos índices de casos de transtornos alimentares (CORDÁS apud RIBEIRO; 
ZORZETTO, 2004). 
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Figura 18 — Modelo Bella Hadid (2020)

Fonte 18: Fashion Gone Rogue51

Quando derivados das diversas tentativas de se conter a fome e o desejo de 
comer (HEINZELMANN et al., 2014), os transtornos alimentares aparecem geralmente 
na infância e na adolescência e podem evoluir para casos graves como a anorexia e a 
bulimia nervosa (APPOLINÁRIO; CLAUDINO, 2000). 

A anorexia nervosa — conhecida popularmente entre as enfermas como “Ana” — 
geralmente acomete mulheres mais jovens, na infância ou na adolescência, em decor-
rência de uma forte influência da “cultura do corpo” e da supervalorização da magreza 
que pressiona mulheres, principalmente nas sociedades ocidentais, desencadeando 
comportamentos que se iniciam com restrições dietéticas e passam à eliminação assí-
dua de alimentos que são considerados “engordantes”, como os carboidratos (APPO-
LINÁRIO; CLAUDINO, 2000). 

As jovens, cada vez mais magras e ainda insatisfeitas com os seus corpos, sen-
tem-se e enxergam-se obesas. O principal fator de diferenciação de outros tipos de 
anorexia secundárias e doenças clínicas ou psiquiátricas é o medo constante de engor-
dar, que exerce autoridade sobre a vida do indivíduo. A rotina é, então, adaptada em 

51  Disponível em: https://www.fashiongonerogue.com/editorial/bella-hadid-vogue-korea-cover/. Aces-
so em: 20 maio 2020. 
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função da dieta e, consequentemente, identifica-se uma perda acentuada e progressi-
va de peso. As jovens, muitas vezes, isolam-se do convívio social e os seus hábitos de 
alimentação se tornam cada vez mais secretos, englobando desde a restrição no con-
sumo de calorias até a prática exacerbada de exercícios físicos e a indução do vômito 
(APPOLINÁRIO; CLAUDINO, 2000). 

É justamente o comportamento purgativo que caracteriza outro importante trans-
torno alimentar: a bulimia nervosa — ou “Mia”. Raro antes dos 12 anos, assim como a 
anorexia nervosa, o quadro atinge principalmente mulheres jovens e adolescentes. Ele 
é identificado, muitas vezes, pelo comportamento compulsivo em relação à comida 
que, inicialmente, pode estar relacionado à fome, mas, impulsionado por sentimentos e 
emoções negativas — como a frustração, tristeza, ansiedade, tédio, solidão etc. —, logo 
evolui para a perda de controle e excesso de ingestão de alimentos (APPOLINÁRIO; 
CLAUDINO, 2000).

Ao consumir uma quantidade de comida considerada “exagerada” — em termos 
comparativos ao que uma pessoa em condições habituais comeria —, identifica-se um 
sentimento de culpa por não estar no comando de seu comportamento e, assim, a au-
toindução de vômito começa a acontecer com frequência, como método compensató-
rio. A periodicidade pode variar, podendo chegar a 10 ou mais vezes por dia em casos 
mais graves (APPOLINÁRIO; CLAUDINO, 2000). 

Inicialmente, muitas vezes, é necessário o uso de objetos que ajudem a propelir 
o vômito, como a introdução do dedo ou de algum objeto na garganta, contudo, caso 
o transtorno evolua, as pacientes geralmente conseguem induzir o vômito sem a ne-
cessidade de estimulação. Outros mecanismos comumente usados para o controle do 
peso após um episódio de compulsão alimentar são: o uso inadequado de laxantes, 
diuréticos, hormônios tireoidianos, agentes anorexígenos; além de jejuns prolongados 
e exercícios físicos exagerados (APPOLINÁRIO; CLAUDINO, 2000). 

Por se manifestarem tão precocemente, muitas vezes durante a puberdade, tais 
distúrbios possuem um impacto irrefutável na construção do corpo feminino (HAL-
FEN; DAMASCENO, 2010 apud HEINZELMANN et al., 2014). Como afirmado por Trinca 
(2005), tanto a bulimia nervosa quanto a anorexia nervosa são um reflexo da incisiva 
cobrança social em decorrência da constante propagação e exaltação ao corpo ideal 
por meio da moda e das mídias. Para ela:

Análises têm estabelecido que modelos e atrizes e outros ícones femininos 
vêm se tornando mais magras ao longo das décadas. Indivíduos com transtor-
nos alimentares sentem-se pressionados em demasia pela mídia para serem 
magros e reportam terem aprendido técnicas não saudáveis de controle do 
peso (indução de vômitos, exercícios físicos rigorosos, dietas drásticas) através 
desse veículo (TRINCA, 2005, p.10).

Meninas e mulheres são, então, bombardeadas incessantemente por parâmetros 
e orientações sobre como cuidar do próprio corpo para encaixarem-se aos padrões 
ideais de beleza, convivendo com cobrança estéticas absurdas que favorecem uma 
alimentação guiada por dietas não convencionais — mas que são propagadas como 
“saudáveis”. Para Heinzelmann et al. (2014), a ocorrência de transtornos alimentares 
expressa uma tentativa do público feminino em “se afirmarem como sujeitos dotados 
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de valor e especialmente de poder” em meio a uma sociedade que exalta a estética e 
a aparência física acima de tudo. 

1.4 MOVIMENTOS EM PROL DA DIVERSIDADE

Na contrapartida a este estado de coisas, surgem alguns fenômenos que nos 
despertam para uma nova realidade, baseados em diferentes valores e propulsores da 
mudança. Dentre eles, destacam-se os movimentos sociais em prol da diversidade e 
da inclusão.

Ao falarmos sobre movimentos sociais que buscam inclusão, primeiro faz-se ne-
cessário compreender o que são, de fato, os movimentos sociais e como se comportam 
na sociedade moderna. Para Viana (2016), entende-se que:

Os movimentos sociais são mobilizações (ações coletivas ou compartilhadas) 
de determinados grupos sociais derivadas de certas situações sociais que ge-
ram insatisfação social, senso de pertencimento e determinados objetivos. Os 
movimentos sociais podem gerar ramificações, tais como doutrinas, ideolo-
gias, teorias, representações, organizações informais ou formais, tendências, 
etc. Essas ramificações não se confundem como eles, são partes e não o todo 
e que podem deixar de ser, como uma organização que se autonomiza e passa 
a ter interesses próprios ou uma concepção de um autor que ganha um de-
senvolvimento que rompe com o seu vínculo com o movimento social (VIANA, 
2016, p. 43).

De forma sintetizada, caracterizam-se por movimentos sociais os pensamentos 
que manifestam um desejo de mudança de algum componente da estrutura social vi-
gente (McCARTHY; ZALD, 2016 apud VIANA, 2016). 

A vida em sociedade abrange um conjunto de diferentes indivíduos com suas par-
ticularidades específicas que, habitualmente, agrupam-se em diferentes coletividades 
por meio de interesses, insatisfações, senso de pertencimento e objetivos em comum. 
É justamente a distinção dentre esses grupos que diferencia a mobilização de cada um 
deles. Sendo assim, é possível compreender que as distinções, as diversidades e as 
causas pertencentes a cada coletividade são os motores de uma multiplicidade cada 
vez maior de movimentos sociais (VIANA, 2016).

Observa-se, como exemplo, as mulheres que formam um grupo social baseado 
na corporeidade52 feminina e nos processos sociais e históricos relacionados a essa 
questão; os estudantes, firmados na condição estudantil, sendo dependentes de uma 
instituição escolar; ou os ecologistas, constituídos por aqueles que se unem em torno 
de uma determinada concepção relacionada à problemas ambientais (VIANA, 2016).

Com isso, conclui-se que os movimentos sociais se especificam por seus grupos 
de base, os quais se formam por situações e insatisfações comuns — que só podem 
ser compreendidas ao relacionarmos individualmente seus contextos sociais — entre 
sujeitos (VIANA, 2016).

Os novos meios de comunicação possuem um papel fundamental na propagação 

52  Em síntese, o termo corporeidade refere-se não somente ao corpo físico, e sim, à forma com que 
o sujeito interage com outras pessoas e se expressa no mundo (POLAK, 1997 apud COMIN; AMORIM, 
2008).
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dos ideais de diversos movimentos sociais, pois abrem novos caminhos e horizontes 
para que comunidades e associações virtuais nasçam e cresçam juntas, reivindicando 
suas necessidades e reorganizando a estrutura social. Ao analisarmos historicamente 
as conjunturas sociais, é possível observar que dispomos do poder para mudar o modo 
com que nossa imagem é vista e como o nosso destino é traçado. É evidente que a re-
sistência existe, contudo, ela incontestavelmente ainda representa um comportamento 
minoritário (MORENO, 2008).

Ao focarmos nossos estudos na relação com que os corpos femininos são com-
preendidos na sociedade, é imprescindível citar o papel do feminismo ao evidenciar as 
construções ideológicas que findam por ferir os direitos sociais básicos das mulheres 
— exemplificado através dos padrões midiáticos que exploram, objetificam e vendem 
o corpo da mulher, atingindo a sua dignidade —, resultado de subprodutos culturais de 
uma relação de dominação (AZEVEDO; MAURO, 2018). 

Os padrões de beleza que são impostos às mulheres são entendidos como um 
ilusório senso de escolha, no qual a é necessário optar entre ser magra ou gorda, boni-
ta ou feia, sexy ou séria. Na concepção de um mundo em que boa parte das mulheres 
possuiriam escolhas autênticas, uma escolha não iria desqualificar a outra, um atribu-
to não excluiria o outro (AZEVEDO; MAURO, 2018). Sendo assim, o feminismo se põe 
como um movimento social e político que visa reconstruir e recriar a identidade das mu-
lheres, valorizando suas as qualidades e competências, almejando por uma sociedade 
na qual a diferença de sexos não se resumiria a relações de poder (ALVES, 2018 apud 
AZEVEDO; MAURO, 2018).

1.4.1 BODY POSITIVITY53

Em sua origem, o movimento Body Positivity foi criado por mulheres gordas, para 
mulheres gordas, tendo como objetivo o rompimento do modo em que o corpo gordo 
é compreendido por meio da representação visual de pessoas marginalizadas devido 
às suas aparências (MELISSA, 2017). O movimento começou, inicialmente, como uma 
mobilização ativista e intencionalmente política, porém, na atualidade, converteu-se 
em um movimento cuja principal finalidade é promover o amor próprio. Alysse Dales-
sandro, designer e escritora sobre o movimento, afirma que: “a verdadeira libertação 
da opressão corporal não se refere apenas a libertar-se de uma vergonha sobre seu 
passado, mas sim sobre uma mudança na forma com que a sociedade ridiculariza as 
pessoas pelos seus corpos” (DALESSANDRO, 2017 apud GIBSON, 2017).

53  O movimento Body Positivity é compreendido e divulgado em diversas culturas por sua denomi-
nação originada no idioma inglês, não sendo apropriado empregar sua tradução direta.
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Figura 19 — Representantes do movimento Body Positivity

Fonte 19: Hello Magazine54

Podemos, então, definir o termo Body Positivity como qualquer mensagem, visual 
ou escrita, que contrarie os pensamentos hegemônicos de uma classificação do corpo 
físico restrita aos ideais de beleza, fortalecendo a autoridade dos indivíduos sobre sua 
autoimagem. O movimento abrange, também, as ações individuais ou mobilizações 
que lutem contra as formas de discriminação impostas pela sociedade, promovendo 
amor próprio e a aceitação de todo tipo de corpo, sendo ele peludo, gordo, magro, 
com acne, celulite, hemorrágico ou deficiente. Por fim, encontra-se um cenário no qual 
a estimulação à autoestima e o culto à autoaceitação se encontram, com o propósito 
de proporcionar amor próprio — com base no reconhecimento da beleza individual — a 
todos os indivíduos (HORTA, 2016).

Com o passar do tempo, manifestaram-se alguns debates entre a comunidade 
do movimento Body Positivity, nos quais foram discutidas as novas e diferentes formas 
de apresentação do movimento, principalmente no âmbito digital, no qual a plataforma 
Instagram teve um significativo papel, por impulsioná-lo através do uso das hashtags55. 
Muitas das pessoas que fazem parte do movimento usam hashtags para abordar, atra-

54  Disponível em: https://www.hellomagazine.com/healthandbeauty/health-and-fit-
ness/2019061273884/best-instagram-accounts-for-body-positivity/. Acesso em: 20 maio 2020.

55  Segundo Luiza Drubscky, no website Rock Content (2018), as hashtags denominam um “termo ou 
expressão usado nas redes sociais, que é caracterizado pelo uso da cerquilha (#) que, através de um 
hiperlink, direciona o usuário para uma página de publicações relacionadas ao mesmo tema ou discus-
são.
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vés de imagens de seus corpos, questões que o movimento busca resolver, como, por 
exemplo, o desejo de romper com os padrões de beleza por meio da “#effyourbeau-
tystandards” (#fseuspadrõesdebeleza) (HORTA, 2016). A participação do Body Positi-
vity nas mídias digitais faz com que os indivíduos examinem de forma prática como as 
palavras e as imagens podem trabalhar juntas em um espaço totalmente participativo 
(SASTRE, 2016). 

Outra forma de resistência assumida pelo movimento — e uma das primeiras a 
ser discutida por ele — está relacionada à cultura da dieta. O Body Positivity busca lutar 
contra os ideais de hipervalorização da magreza, que continuam a ser perpetuados, 
mesmo sem grandes evidências. Não há comprovações sobre os benefícios da perda 
de peso ou provas que a relacionam diretamente a uma saúde impecável. Pesquisas 
apontam, na verdade, que o ideal é a manutenção de hábitos saudáveis de exercícios 
e alimentação em torno do consumo de nutrientes (GIBSON, 2017).

O aumento constante da popularidade do movimento Body Positivity, aliado à 
influência daqueles que lutam por seus ideais, impulsiona cada vez mais a conquista 
de novos espaços. Cora Harrington, autora do livro In Intimate Detail: How to Choose, 
Wear and Love Lingerie, citada por Yahn (2018) em matéria para a UOL, afirma que ten-
dências como o Body Positivity impulsionam a diversidade e contribuem para a trans-
formação na concepção social de sensualidade. A título de exemplo, é possível citar 
marcas de lingerie a nível internacional que, ao contrário de empresas já consagradas 
como Victoria’s Secret, apoiam e prezam pela representatividade em seus produtos, 
como a parceria Savage X Fenty, Third Love, True & Co, entre outras (YAHN, 2018)

Figura 20 — Campanha “Make Your Mark” da marca de roupa Missguided

Fonte 20: Teen Vogue56

Influenciadores e celebridades também possuem um importante papel na propa-
gação dos ideais de diversidade e auto-aceitação. Em entrevistas57 realizadas, foram 

56  Disponível em: https://www.teenvogue.com/story/missguided-ad-stretch-marks-cellulite-photosho-
p-free. Acesso em: 20 maio 2020.

57  As entrevistas em suas totalidades podem ser encontradas no apêndice A.

https://www.thirdlove.com/collections/underwear
https://trueandco.com/
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citados diversos perfis de mulheres como Dora Figueiredo, Mariana Xavier, Thaís Carla, 
Alexandrismos e Jéssica Lopes como referências pessoais das entrevistadas, por dis-
cutirem a hegemonia dos padrões corporais, buscando ajudar outras mulheres a refle-
tirem sobre seus corpos e a valorizá-los.

 Contudo, muitas empresas passam também a se aproveitar da notoriedade do 
Body Positivity, utilizando de seus ideais e seus influenciadores simplesmente para 
promover suas mercadorias, perdendo, assim, os valores fundamentais do movimento 
(HORTA, 2016).

Ariel Woodson, co-apresentadora do podcast Bad Fat Broads, ao ser entrevistada 
por Alysse Dalessandro (2016), defende que, atualmente, os princípios da causa foram 
adulterados para fins corporativos e lucrativos, geralmente divulgando imagens de mu-
lheres magras que se sentem confortáveis em seus corpos como forma de propagar o 
ideal de autoaceitação. Contudo, esses traços representados pelas grandes empresas 
acabam por marginalizar os indivíduos que não se encaixam nesses paradigmas.

Isso pode ser compreendido como uma “exclusão pela inclusão”, na qual propõe-
-se as exceções “fora da norma” — nesse caso, modelos plus size — somente para man-
ter a hegemonia dos padrões, considerados como “comuns” ou “normais” — modelos 
que se enquadram nos padrões corporais vigentes. São eventos esporádicos instituí-
dos mais pela notoriedade do que por uma perspectiva séria de mudança no cenário 
social (AGAMBEN, 2004 apud HEINZELMANN et al., 2014).

Dessa maneira, nota-se um movimento totalmente modificado em sua estrutura e 
objetivos, no qual os interesses comerciais roubam espaços que deveriam ser demo-
cráticos (HORTA, 2016).

No caso da mídia digital, os influenciadores que acabam sucumbindo ao lado 
corporativo mostram não a vida real como ela é de fato — essencial para o movimen-
to —, mas a identidade da marca pela qual trabalham, sendo essas imagens artificiais 
filtradas pelo o que as empresas querem que os consumidores vejam (HORTA, 2016).

O Body Positivity condena a acrescente apropriação corporativa de seu termo, 
através do qual empresas visam somente lucrar e não transmitir os reais valores da 
causa. Em suma, deve-se lembrar que, em sua essência, o movimento luta pelo direito 
de viver sem discriminação, estigma ou opressão em relação aos corpos e aparência 
física, uma vez que somos todos dignos e dotados de valor (GIBSON, 2017).

1.4.2 BODY NEUTRALITY58

Diferentemente do movimento Body Positivity, cujo princípio fundamental baseia-
-se no amor pelo próprio corpo, o Body Neutrality advém de uma reação oposta. Ao 
analisarmos os objetivos de ambos os movimentos, a busca pela diversidade, equidade 
e autonomia são ideais comuns, porém, o Body Positivity almeja questionar e romper os 
padrões de beleza e o culto à magreza que fazem com que as pessoas — principalmen-
te mulheres — se sintam mal em relação a suas aparências. O Body Neutrality, por sua 
vez, busca desvencilhar os conceitos de autoestima e imagem corporal — seja ela qual 
for (MORGANA, 2019). Resumidamente, pode-se depreender que o Body Neutrality é 
uma espécie de bandeira branca, que media o ódio e o amor a si mesmo (POIRIER, 2017 

58  Body Neutrality é a denominação de etimologia inglesa, usada mundialmente com a intenção de 
propagar uma visão neutra sobre o corpo. 
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apud GIBSON, 2017).

Figura 21 — O corpo sem rótulos

Fonte 21: Instagram59

Recentemente instaurado na sociedade e transmitido por Anne Poirier, diretora 
do programa Body Neutrality no Green Mountain at Fox60, o termo Body Neutrality 
denomina que seu o principal intuito é lutar para que os indivíduos libertem-se de uma 
crescente obsessão corporal e possuam uma visão mais neutra sobre suas existências 
corpóreas. Nesse sentido, o corpo não mais resume-se ao que aparenta ser, mas, sim, 
ao que ele pode fazer (MORGANA, 2019). O movimento apresenta o foco e a preocu-
pação com outros importantes elementos da existência como forma de amenizar o 
sentimento de marginalização social causado pelo culto ao corpo perfeito e a busca 
incessante por autoestima (GIBSON, 2017).

Erroneamente, muitos tendem a deduzir que o movimento incentiva a despreo-
cupação com o corpo e com saúde física, sendo um “passe-livre” para se encher de 
batatas fritas e desistir de pensar em ser saudável. De fato, ele se fundamenta na con-

59  Disponível em: https://www.instagram.com/p/CANq3p4n88w/. Acesso em: 20 maio 2020.

60  Programa de retiro em Velmont, nos Estados Unidos, voltado a mulheres que desejam encontrar 
e manter pesos saudáveis, controlando e lidando com sentimentos que provocam episódios compulsi-
vos, descontrole emocional e distorção de imagem. Disponível em: https://www.linkedin.com/company/
green-mountain-at-fox-run/?originalSubdomain=pt, Acesso em 20 maio 2020.
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cepção de que perder peso não deve ser uma preocupação constante do indivíduo, 
quando ligada especificamente à aparência física. Porém, querer ser fitness61 ou fazer 
dieta não é contra os princípios do Body Neutrality, uma vez que, essencialmente, a 
importância apresenta-se no bem-estar, nos sentimentos e sensações que tragam feli-
cidade e contentamento (GIBSON, 2017). 

De início, o Body Neutrality apresenta-se como um movimento radical, visto que, 
ao propor uma nova relação do sujeito com seu corpo, acaba por influenciar diretamen-
te o consumo de vestimentas e cosméticos. Com isso, indústrias são pressionadas a 
reavaliar seus valores e presença no mercado — tendo como exemplo o reposiciona-
mento de marcas já consagradas como Avon, Dove ou lançamentos como Savage X 
Fenty e Third Love —, mudando suas dinâmicas ou, em casos extremos, até mesmo se 
retirando do mercado (MORGANA, 2019).

Assim como o Body Positivity, a hiper-comercialização do movimento Body Neu-
trality também interfere diretamente na perda de seus princípios fundamentais, que são 
aplicados ao mercado ou vendidos como ideais mandatórios. A distorção de seus va-
lores pode motivar uma vigilância exagerada sobre o corpo, estilo de vida e formas de 
pensar (MORGANA, 2019). Citada por Morgana (2019) em matéria para a UOL, Seung 
Hae Chung, simpatizante do movimento, afirma que “as consequências psicológicas 
são sempre ligadas à dificuldade de lidar com a aparência, submetendo-se ao discurso 
que cativa e exige lealdade aos pressupostos de cada movimento”.

Ao abordamos o corpo com uma ótica mais neutra, conectamo-nos visceralmente 
com nossas reais necessidades existenciais. Passamos a nos cuidar melhor no momen-
to em que compreendemos o desenvolvimento do corpo, sem encantamentos nem 
medos. Ser saudável implica não só uma alimentação saudável e a prática de exercícios 
físicos, mas, também, a manutenção de uma boa relação com nossa estrutura e aparên-
cia física (QUEVEDO, 2017).

61  Segundo o website Significados, o termo fitness, de origem inglesa, descreve o ato de “estar em 
boa forma física”. Disponível em: https://www.significados.com.br/?s=fitness. Acesso em 20 maio 2020.
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CAPÍTULO 2 — PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO PROJETUAL
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2.1 METODOLOGIA

Ao procurar resolver um problema que atinge a sociedade em níveis estruturais, 
especialmente a população feminina, é imprescindível a aplicação de um método fun-
damentado na compreensão das principais necessidades e requisitos do público em 
questão para nortear o desenvolvimento das ações projetuais. Também é importante 
a escolha de um método que ampare os processos de concepção e efetivação de tais 
ações projetuais que, no caso deste trabalho, serão principalmente elaboradas para o 
meio digital. 

Portanto, para os processos de contextualização do problema e elaboração de 
alternativas, foi empregado o modelo mental Design Thinking, popularizado inicialmen-
te por Tim Brown e David Kelley em 2009 e abordado por Vianna et al. em 2012. Para 
Brown (2010), o método estabelece uma correspondência entre as necessidades hu-
manas e os recursos técnicos disponíveis e pode ser aplicado em uma ampla variedade 
de organizações, por levar em consideração as restrições práticas dos negócios. Ainda 
segundo o autor, 

Não se trata de uma proposta apenas centrada no ser humano; ela é profun-
damente humana pela própria natureza. O design thinking se baseia na capa-
cidade de ser intuitivos, reconhecer padrões, desenvolver ideias que tenham 
um significado emocional além do funcional, nos expressar em mídia além de 
palavras ou símbolos (BROWN, 2010, p. 4).

O método do Design Thinking é composto por diferentes etapas (Figura 22): Imer-
são (Preliminar e Em Profundidade), Análise e Síntese, Ideação e Prototipação. As eta-
pas de Imersão — Preliminar e Em Profundidade — consistem, respectivamente, no 
entendimento inicial do problema e na identificação de necessidades e requisitos do 
projeto.

Figura 22 — Etapas do método Design Thinking

Fonte 22: Produção Autoral
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Ambas foram utilizadas no projeto através de técnicas como Pesquisas Explora-
tórias62 e Pesquisas Desk63 para o levantamento de informações sobre o tema. Elas 
também foram empregadas durante a pesquisa de campo, com a adoção de entrevis-
tas para compreender a percepção pessoal do público-alvo sobre o assunto — vide 
apêndice A. 

 A etapa de Análise e Síntese, referente à organização dos dados previamente co-
letados, permite a identificação de oportunidades e desafios. Essa etapa foi mobilizada 
na definição de conceitos norteadores para o projeto e no detalhamento de caracterís-
ticas do público-alvo através das personas — seções 2.4 e 2.4.1 respectivamente. 

Por fim, a etapa de Ideação, que constitui a geração de soluções inovadoras para 
o problema, foi empregada por meio das técnicas brainstorming e matriz de posiciona-
mento. Essas técnicas visam, nessa ordem, estimular a criação de um grande número 
de ideias em um curto período de tempo e validá-las segundo os critérios norteadores 
do projeto.

Para o desenvolvimento das ações projetuais, foi escolhida a aplicação do méto-
do de Löbach (2001), apresentado em seu livro Design Industrial: bases para a confi-
guração dos produtos industriais, no qual compreende-se que um projeto em design, 
enquanto processo de solução de problemas, deve seguir etapas que abrangem desde 
a coleta de informações ao desenvolvimento e avaliação de soluções segundo critérios 
previamente definidos. 

O modelo é divido em quatro fases, como mostrado abaixo (Figura 23), nas quais 
são apresentadas etapas e técnicas que direcionam o processo de design. Contudo, 
assim como ressalta Löbach (2001, p.141), como a magnitude do problema muitas vezes 
influencia a complvexidade do desenvolvimento do projeto, tais etapas “se entrelaçam 
umas às outras, com avanços e retrocessos”. Dessa forma, o modelo não é uma meto-
dologia rígida, mas uma proposta que foi adaptada de acordo com as necessidades do 
projeto.

62  De acordo com Vianna et al. (2012), a Pesquisa Exploratória é uma pesquisa de campo preliminar 
que fornece dados tanto para o estabelecimento dos assuntos que deverão ser estudados na Pesquisa 
Desk quanto para a definição de perfis posteriormente examinados na fase Imersão em Profundidade.

63  As Pesquisas Desk caracterizam-se pela busca de informações sobre o tema, com base em refe-
rências seguras como livros, websites, revistas, blogs e artigos (VIANNA et al., 2012).
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Figura 23 — Etapas do método de Löbach

Fonte 23: Acervo pessoal64

Após concepção e avaliação de ideias por meio de técnicas do Design Thinking, 
partimos da Fase de Preparação proposta por Löbach (2001) para entender o contexto 
funcional, histórico e mercadológico de produtos similares. A partir dessas reflexões, 
foi possível selecionar, na Fase de Avaliação, as melhores soluções e descrever as ca-
racterísticas e exigências indispensáveis do produto que será desenvolvido pelo grupo. 
Finalmente, prosseguimos com a Fase de Realização, composta pela materialização 
das alternativas escolhidas e pelo desenvolvimento de modelos e desenhos de repre-
sentação.

2.2 CONCEITOS DE CRIAÇÃO

Os conceitos de criação — também chamados de “critérios norteadores” por 
Vianna et al. (2012), segundo o método Design Thinking — se caracterizam como dire-
trizes fundamentais que surgem da análise de informações coletadas e dos objetivos e 
propósitos fundamentais do projeto, devendo ser utilizadas como guias durante todas 
as etapas de seu desenvolvimento. 

Dessa forma, para a definição dos principais conceitos que irão embasar a ela-
boração das ações projetuais, da linguagem visual e do processo de criação como 
um todo, foi elaborada uma lista com alguns termos que traduzem as características, 
ideias e valores fundamentais deste trabalho, sendo eles: representatividade, questio-
namento, presença, ativismo, subversão, determinação, diverso, realidade, consciente, 
motivador, liberdade e resistência (como ilustra a Figura 24).

64  Conteúdo disponibilizado pela professora Luisa Paraguai durante as aulas de Laboratório de Cria-
ção, no ano de 2017 na Puc Campinas.
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Figura 24 — Lista de termos fundamentais para o trabalho

Fonte 24: Produção Autoral

A partir das expressões elencadas, quatro principais conceitos foram seleciona-
dos para orientar a produção do projeto: subversão, realidade, liberdade e resistência. 

O termo “subversão” foi definido com base em seu caráter revolucionário que, 
inserido no tema desta monografia, representa satisfatoriamente a insubordinação ou 
revolta contra a imposição de padrões corporais vigentes. Do mesmo modo, temos os 
conceitos de “liberdade” e “resistência”, uma vez que o objetivo fundamental do pre-
sente trabalho se encontra em apresentar soluções que incentivem mulheres a liberta-
rem-se de arquétipos estéticos, contribuindo com a quebra de um modelo universal de 
beleza fundamentado na magreza e na juventude. 

A utilização do termo “realidade”, por sua vez, expressa o desejo e a necessida-
de de retratar os corpos reais, em todas as suas multiplicidades de formas, tamanhos, 
cores e jeitos. Assim, será possível não apenas afirmar e valorizar a beleza presente na 
diversidade, como potencializar a inclusão e a representatividade no sistema de moda 
e na sociedade.

2.3 PAINÉIS SEMÂNTICOS

Os painéis semânticos, ou moodboards, apresentam-se como um método de visu-
alização — principalmente por meio de fotos ou figuras — de conceitos ou referências 
que permeiam o projeto, usados, segundo Bürdek (2006), para evidenciar a realidade 
do contexto no qual o usuário está inserido. Sendo uma das principais ferramentas já 
estabelecidas no processo de desenvolvimento de produtos, eles foram empregados 
na pesquisa como forma de identificar e embasar os principais aspectos visuais do 
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projeto.
Desse modo, foram reunidas tanto imagens que personificam os critérios norte-

adores — previamente definidos como “subversão”, “resistência”, ”liberdade” e “rea-
lidade” —, como referências de identidades visuais já existentes que manifestam tais 
critérios (Figura 33). 

Figura 25 — Moodboard sobre Padrões Corporais Femininos na Indústria da Moda

Fonte 25: Produção Autoral

O primeiro painel é referente à análise do problema central do trabalho: a repre-
sentação dos corpos femininos na indústria da moda, aqui representada principalmen-
te por modelos veiculadas nas mídias de moda e manequins físicos presentes em lojas 
de vestuário — tanto de departamento, quanto grifes e boutiques65.

65  Boutiques ou Butiques — no português —, é uma palavra de etimologia Francesa que denomina 
as lojas de artigos de luxo, especialmente roupas, calçados e bijuterias. Disponível em https://michaelis.
uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/butique/. Acesso em 25 maio 2020.



68

Figura 26 — Moodboard 01 sobre o conceito de “realidade”

Fonte 26: Produção Autoral

Figura 27 — Moodboard 02 sobre o conceito de “realidade”

Fonte 27: Produção Autoral
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Em contrapartida aos arquétipos corporais identificados no primeiro painel se-
mântico (Figura 25), no segundo (Figura 26) e terceiro moodboards (Figura 27), foram 
reunidas imagens que retratam o conceito de “realidade” através de fotografias posta-
das por usuárias da plataforma Instagram e identificadas com hashtags como #realbo-
dy (#corporeal), #effyourbeautystandards (#efeseusideaisdebeleza) e #bodypositive.

Figura 28 — Moodboard sobre os conceitos de “subversão” e “resistência

Fonte 28: Produção Autoral

Por fim, para simbolizar os conceitos de “subversão” e “resistência”, partiu-se do 
caráter comum entre os dois termos, baseado nas noções de insubordinação e oposi-
ção a um sistema vigente — que, no caso em questão, está manifestado na propagação 
de uma beleza ideal. Portanto, para o quarto painel semântico (Figura 28), foram sele-
cionadas imagens de protestos e manifestações feministas, especialmente aquelas em 
favor da diversidade e auto-aceitação. É principalmente através do quarto moodboard 
que foram identificadas as referências de identidade visual que serão aplicadas ao pro-
jeto — tais escolhas estão posteriormente explicadas e detalhadas na seção 2.5.

2.4 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do presente trabalho foi definido principalmente através das Pes-
quisas Exploratórias e Pesquisas Desk — como proposto por Vianna et al. (2012) — e 
da definição dos objetivos do projeto que apontaram, durante o Projeto de Pesquisa, 
características e perfis recorrentes em torno do tema, possibilitando o enquadramento 
dos principais grupos de mulheres que são afetados pela imposição de padrões corpo-
rais na sociedade.
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Essas características foram agrupadas segundo critérios abordados por Kotler & 
Keller (2012), visando identificar diferentes necessidades e desejos do público que de-
verão ser atendidos pelo projeto. Tais segmentações são denominadas por: demográfi-
ca (gênero, idade, poder econômico e nível de educação), psicográfica (personalidade, 
estilo de vida, motivações, necessidades, percepções e atitudes) e comportamental 
(comportamento de consumo, uso, preferências e escolhas). Uma vez que os ideais 
estéticos são propagados de forma universal, excedendo limites territoriais, culturais ou 
biológicos, não foram aplicados critérios geográficos.

Em caráter demográfico, o público-alvo deste projeto é definido por mulheres 
adolescentes e adultas de 16 a 40 anos, consumidoras de moda, com renda própria ou 
não (dependentes economicamente), que possuem escolaridade média ou alta e estão 
em contato constante com mídias de moda.

Do ponto de vista psicográfico, os perfis variam desde mulheres que acreditam na 
“beleza ideal” e tendem a procurar meios para se encaixarem nos padrões estéticos vi-
gentes, às que possuem consciência sobre o próprio corpo e esforçam-se para romper 
com os arquétipos de beleza. 

O primeiro grupo se caracteriza por mulheres que sofrem uma forte influência da 
indústria da moda, muitas vezes se sentem inseguras em relação ao próprio corpo e, 
por isso, já se submeteram ou se submetem a dietas restritivas ou intervenções esté-
ticas, pois consideram que o domínio sobre o corpo e a aparência representa o seu 
sucesso perante a sociedade. Já as integrantes do segundo grupo se sentem pouco 
ou nada representadas no âmbito da moda, estão em busca principalmente da auto-a-
ceitação e da expressão de suas individualidades.

Embora ambos os grupos estejam em contato direto com a indústria da moda 
através de mídias on-line e off-line e sejam compostos por consumidoras de roupas 
(que compram tanto em lojas físicas quanto digitais), a polarização das características 
psicográficas do público-alvo também possui reflexo no critério comportamental, uma 
vez que o primeiro grupo deseja consumir produtos de marcas que são prestigiadas 
socialmente e o segundo grupo é fiel às marcas com que se identificam e/ou que aten-
dam às suas necessidades e desejos.

2.4.1 PERSONAS

Foram desenvolvidos 4 perfis que compreendem características relevantes ao 
entendimento das especificidades do público em relação ao tema em questão. Esses 
perfis foram desenvolvidos após compreendermos as principais características do pú-
blico-alvo por meio de critérios demográficos, psicográficos e comportamentais obti-
dos pela análise de dados coletados durante o Projeto de Pesquisa e seguindo a etapa 
de Análise e Síntese do método Design Thinking.

A criação das personas foi baseada tanto em pesquisas teórico referenciais quan-
to na identificação de diferentes características entre as entrevistadas durante a pes-
quisa de campo. Dessa forma, assim como propõe Vianna et al. (2012), foram idealiza-
dos 4 arquétipos, que representam as particularidades mais extremas e significativas 
para o desenvolvimento das ações projetuais do presente trabalho.

Para que sirvam como instrumento de análise sobre os principais requisitos do 
público para com a questão da padronização dos corpos femininos feita pela indús-
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tria da moda, além de se identificarem por nomes e histórias pessoais, as personas 
também apresentam informações que seguem os mesmos critérios de definição do 
público-alvo, sendo elas: idade, ocupação, valores, traços da personalidade e índices 
de interesse pela moda, influência da mídia e percepção sobre sua imagem corpórea. 
Assim, foram elaborados os seguintes perfis: 

Figura 29 — Persona: Luana

Fonte 29: Produção Autoral

A primeira persona (Figura 29), Luana Jacovassi, foi criada com base nas caracte-
rísticas de uma militante do movimento Body Positivity, que, após sofrer body-shaming 
quando mais nova, passou a lutar pelo empoderamento e representatividade dos cor-
pos gordos tanto na indústria da moda, quanto na sociedade como um todo.
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Figura 30 — Persona: Juliana

Fonte 30: Produção Autoral

O segundo perfil (Figura 30), Juliana Passo, é referente à grande parcela de mu-
lheres que são as principais vítimas dos padrões corporais propagados pela indústria 
da moda. Essa persona busca, a todo custo, assemelhar-se fisicamente e profissional-
mente às celebridades mais influentes na mídia, para adquirir, como consequência, um 
alto poder econômico e forte prestígio social.

Figura 31 — Persona: Gabriela

Fonte 31: Produção Autoral
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A terceira persona (Figura 31), Gabriela Ávilla, representa mulheres e meninas 
que, apesar de possuírem entendimento sobre a existência e imposição de uma cultura 
do corpo perfeito, ainda se sentem constrangidas e desconfortáveis com seus próprios 
corpos, justamente por não se enquadrarem nos padrões de beleza vigentes e sofre-
rem alguma forma de “punição” ou rejeição por esse motivo.

Figura 32 — Persona: Katie

Fonte 32: Produção Autoral

A principal característica que norteou a elaboração da quarta persona (Figura 32), 
Kate Lewis, é o medo e a preocupação constante com o envelhecimento dos corpos 
femininos. Dessa forma, o perfil em questão retrata uma mãe que divide seu tempo en-
tre o trabalho e a prática de exercícios físicos ou procedimentos estéticos para atenuar 
o aparecimento de rugas ou flacidez.

2.5 IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual é, segundo Wheeler (2008), uma matriz de instrumentos de 
comunicação, responsável por diferenciar e incorporar elementos intangíveis como 
emoções, contextos e essências a uma marca ou projeto. Assim, com a prévia identi-
ficação dos conceitos de criação que guiarão o desenvolvimento efetivo do presente 
trabalho, torna-se necessário propor uma identidade visual coerente com os princípios 
e valores aqui manifestados. 

Ao refletirmos sobre o objetivo primordial do presente trabalho, que se estabe-
lece na busca pelo rompimento com padrões corporais vigentes, e tendo como base 
principalmente a análise visual do quarto painel semântico (Figura 28) produzido com 
referência aos conceitos de “subversão” e “resistência”, identificou-se uma linguagem 
visual que permeia, ao longo dos anos, diversos movimentos a favor do empoderamen-
to de grupos sociais: a Arte Urbana.
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Propagada inicialmente na década de 1960 e caracterizada pelo uso de técnicas 
como graffiti66, adesivos, cartazes, lambe-lambes67, colagens e stencils68, a Arte Urbana 
serve como um alicerce para a manifestação da diversidade contemporânea, empode-
rando a população através de um novo meio de expressão e promovendo, assim, uma 
revolução no comportamento social (FERREIRA, 2011).

Figura 33 — Moodboard de Referências Visuais

Fonte 33: Produção Autoral

A definição de uma referência visual provocativa, enérgica e popular como a Arte 
Urbana para o projeto, além de expressar um ideal progressista, apresenta-se como 
uma oposição à segregação da moda e ao teor exorbitante, refinado e luxuoso de seus 
grandes desfiles e campanhas publicitárias. Com isso, foram elaboradas propostas de 
cor, tipografia, iconografia, logotipo e naming que remetam a essa determinada visua-
lidade.

66  Graffiti é a denominação de uma técnica de pintura fundamentada no uso de tintas ou spray (FER-
REIRA, 2011).

67  O pôster-arte, mais conhecido no Brasil como lambe-lambe, é um pôster de impresso ou desenha-
do manualmente em papel, colado em espaços externos das cidades (FERREIRA, 2011).

68  Stencil ou estêncil é, segundo Ferreira (2011, p.1), “uma técnica que se utiliza de uma máscara na 
qual é traçado o desenho vazado para a posterior aplicação de tinta”.
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2.5.1 NAMING

O desenvolvimento do naming69 do projeto aconteceu por meio de um insight70 
durante uma reflexão sobre o cenário em que o projeto está inserido e seus valores 
— sendo esses, respectivamente, a indústria da moda e os conceitos de subversão, 
resistência, liberdade e realidade abordados anteriormente. Seguindo a premissa da 
criação de nomes significativos — uma vez que neles se fundamentam um dos mais im-
portantes canais de comunicação e da construção da identidade visual de uma marca 
(RODRIGUES, 2010) — e desejando expressar de forma clara e objetiva a finalidade do 
projeto, foi, então, cogitado o termo “dê forma”.

Em uma análise mais aprofundada, recorrendo ao estudo da semiótica, é possível 
perceber um caráter polissêmico na expressão que, ao mesmo tempo em que se refere 
ao ato de dar forma a algo, também remete a um procedimento de deformação. Além 
de manifestarem um teor provocativo, ambos os conceitos também possuem grande 
pertinência de aplicação neste trabalho, em virtude de um escopo fundamentado na 
ruptura com o sistema estético vigente e na ressignificação do corpo feminino.

Após validar a coerência e a capacidade do termo em associar e transmitir os ide-
ais do projeto, foram ponderadas e ratificadas as qualidades do nome “Dê Forma” con-
forme a seguinte descrição de Wheeler (2008) sobre os atributos de um nome eficaz:

1. Significativo: uma vez que comunica e apoia a imagem que a empresa busca 
transmitir;

2. Diferenciador: é fácil de lembrar, pronunciar e soletrar;
3. Orientado para o futuro: posiciona a empresa para o crescimento e para as 

mudanças;
4. Modular: permite a construção de extensões da marca;
5. Pode ser protegido: tem domínio disponível;
6. Positivo: possui conotação positiva no mercado atendido — seguindo os con-

ceitos de criação;
7. Visível: adequado para uma apresentação gráfica em um logotipo.
Ainda segundo Wheeler (2008), é possível compreender o caráter do nome se-

gundo duas principais categorias, sendo elas: descritiva e metafórica. Para a autora, um 
nome descritivo é aquele que comunica nitidamente as intenções da empresa. O nome 
metafórico, por sua vez, utiliza um processo — nesse caso, dar forma ou deformar — 
para fazer alusão à qualidade da empresa.

Após ambas as qualidades e categorias serem examinadas, determinou-se a efe-
tividade de utilização do termo “Dê Forma” como nome para a marca que será desen-
volvida neste projeto (em conjunto com sua a identidade visual).

2.5.2 PALETA DE CORES

A cor, ao ser considerada por Dondis (2003, p. 69) como o “mais emocional dos 
elementos específicos do processo visual”, além de estar, por si só, coberta de infor-

69  Em tradução direta: nomeação.

70  Segundo o dicionário Michaelis, um insight é o “conhecimento intuitivo e repentino dos elementos 
necessários para a compreensão e solução de um problema ou situação”. Disponível em https://micha-
elis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/Insight/. Acesso em 26 maio 2020.
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mações, firma-se como uma imprescindível fonte de valor sígnico e, portanto, comuni-
cacional. 

Dessa forma, como parte substancial no arranjo da identidade visual do projeto, 
as referências para a composição da paleta de cores em questão foram retiradas — as-
sim como a tipografia e demais diretrizes visuais — dos conceitos de criação retratados 
pelos painéis semânticos previamente apresentados — vide seção 2.3.

Ainda segundo Dondis (2003), as cores, quanto mais saturadas, intensificam-se 
como portadoras de emoções e expressões. Assim, as matizes71 e tonalidades72 extra-
ídas dos moodboards foram alteradas, visando alcançar maiores níveis de saturação73 
para adequá-las à essência energética e provocativa presente no caráter revolucio-
nário que permeia o trabalho. Para cada cor determinada, foi também estipulado um 
segundo tom, mais escuro, para ampliar as possibilidades de aplicações. 

Desse modo, foi definida a seguinte paleta de cores:

Figura 34 — Paleta de Cores

Fonte 34: Produção Autoral

O rosa estabelece a mediatriz entre as tonalidades quentes e expansivas — ama-

71  Na obra “Sintaxe da Linguagem Visual”, Dondis (2003) afirma que a cor possui três principais di-
mensões que são passíveis de definição, sendo a matiz a característica individual da cor, a cor em si.

72  As graduações tonais da cor são referentes à sua dimensão acromática, ou seja, ao brilho relativo, 
ao claro e escuro (DONDIS, 2003).

73  A saturação também caracteriza uma das três dimensões da cor e é condizente à sua pureza rela-
tiva, que permeia entre seu matiz e as tonalidades de cinza (DONDIS, 2003).
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relo — e as tonalidades frias — azul. A avaliação do contraste claro/escuro, essencial 
para garantir a legibilidade das informações que serão apresentadas, aconteceu por 
meio de um teste de contraste, no qual o sistema de cores da paleta foi alterado para 
tons de cinza.

Figura 35 — Teste de Cores

Fonte 35: Produção Autoral

A partir do teste (Figura 35), identificou-se a necessidade de alterar a tonalidade 
de cinza referente à cor #FFE31A, para tornar o contraste da paleta mais eficaz. Com 
isso, foram definidas três graduações tonais de cinza para aprimorar a legibilidade das 
peças visuais, apresentadas a seguir (Figura 36).

Figura 36 — Tonalidades de Cinza

Fonte 36: Produção Autoral

É necessária que a identificação das cores seja empregada tanto por meio do 
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sistema RBG (aditivo) quanto pelo sistema CMYK (subtrativo), uma vez que a identidade 
visual do projeto poderá ser aplicada, de acordo com as ações projetuais, em ambos 
os meios físicos e digitais.

2.5.3 TIPOGRAFIA

Assim como a paleta de cores, é indispensável a escolha de uma tipografia que 
esteja visualmente de acordo com os conceitos previamente definidos, uma vez que, 
assim como os demais elementos que compõem a identidade visual de um projeto, os 
tipos, ao estarem inseridos no contexto cultural e histórico das sociedades, devem ser 
utilizados como uma ferramenta do design editorial para transmitir os significados de-
sejados (MACHIAVELLI, 2008). 

Dessa forma, visando elaborar peças gráficas coerentes com a linguagem visual 
detalhada na seção 2.4 e, após diversos testes com diferentes tipografias, foi possível 
determinar as fontes OctinSprayFontAR-Regular e Dirtstorm-Regular — ambas licencia-
das pelo Adobe Creative Cloud — como simulacros de spray e stencil.

Figura 37 — Fontes OctinSprayFontAR-Regular e Dirtstorm-Regular

Fonte 37: Adobe Creative Cloud

As fontes são também as principais responsáveis pelo grau legibilidade e readabi-
lity74, que influenciarão tanto o entendimento das informações apresentadas em forma 
de texto quanto o conforto e a fluidez de leitura (TRACY, 2004). Com isso em mente, foi 
definida a fonte Proxima Nova (Figura 38) para as médias e longas informações textuais.

74  Apesar de ser muitas vezes traduzido como “legibilidade”, o termo readability refere-se não 
somente ao reconhecimento e facilidade de leitura de certos tipos de letra, mas, sim, à eficiência no 
entendimento de um texto como um todo (TRACY, 2004). 
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Figura 38 — Fonte Proxima Nova

Fonte 38: Adobe Creative Cloud

O tipo em questão foi desenvolvido inicialmente em 1994 pelo designer Mark 
Simonson e atualizada em 2005 e é, atualmente, uma das fontes mais populares entre 
websites (SIMONSON, [s.d]). Além de possuir uma grande variedade de pesos, permitin-
do uma maior adaptação a diferentes necessidades de comunicação, a Proxima Nova 
possui traços modernos e lineares, seguindo as características geométricas, simples e 
funcionais dos demais estilos tipográficos sem serifa. A licença para seu uso pessoal 
e comercial também foi obtida através da assinatura do pacote Adobe Creative Cloud.

2.5.4 ICONOGRAFIA

Conforme identificado durante a estruturação das ações projetuais deste trabalho 
— que serão apresentadas de forma mais detalhada no item 2.6 —, a proposta de ele-
mentos gráficos deverá atender, de forma adequada, as aplicabilidades distintas para 
as peças de divulgação e para o desenvolvimento iconográfico do website Dê Forma. 
Essas aplicabilidades são caracterizadas, respectivamente, por uma maior concentra-
ção de grafismos e informações visuais — possuindo as artes urbanas como referência 
— e, em contra-partida, a elaboração de uma interface simplificada e intuitiva. 

Dessa forma, compreendeu-se a necessidade de duas vertentes de criação, adap-
tando os elementos às suas finalidades, mas mantendo a coerência e a relação entre 
ambas as linhas, visto que serão utilizadas em conjunto para constituir a identidade 
visual.

Com foco na elaboração de peças gráficas de divulgação — posts, cartazes e 
audiovisuais — as figuras, assim como algumas das tipografias elencadas, serão desen-
volvidas com base na técnica de stencil, priorizando a simulação de texturas com base 
em sprays ou pinturas manuais, cujo o fluxo de tinta costuma variar.

Visando dispor de uma visualidade sólida e intensa também nos elementos de 
teor iconográfico da interface visual, optou-se por utilizar linhas espessas na criação de 
formas arredondadas e orgânicas que remetem, segundo Munari (2001), às manifesta-
ções naturais — dentre as quais se encontra o corpo humano.
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Figura 39 — Iconografia Dê Forma

Fonte 39: Produção Autoral

2.5.5 LOGOTIPO

Para além de uma simples representação gráfica, o logo agrega novas camadas 
de significação ao nome, reforçando sua individualidade e potencializando sua iden-
tificação, sendo, assim, “a chave de acesso imediato ao universo representativo da 
marca” (PEREZ, 2004, p.52). O logotipo deve, então, como parte da identidade visual 
do projeto, ser intencionalmente desenhado, de forma a comunicar e impulsionar a es-
tratégia da marca, tornando-a imediatamente reconhecível (WHEELER, 2008). 

Figura 40 — Logotipo Dê Forma

Fonte 40: Produção Autoral
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Figura 41 — Logotipo Negativo Dê Forma

Fonte 41: Produção Autoral

Visando aumentar as possibilidades de aplicação, mas mantendo a coerência 
com a identidade visual proposta, foi também elaborada uma variação do logo em dis-
posição vertical.

Figura 42 — Variação do Logo: disposição vertical

Fonte 42: Produção Autoral

Considerando que a criação de uma fonte envolve um profundo estudo sobre a 
anatomia dos tipos — altura-de-x, ascendentes e descendentes, linha-de-base, serifas, 
terminais, entre outros elementos (BRINGHURST, 2005) —, para o presente trabalho, 
optou-se pelo desenvolvimento de um logo essencialmente tipográfico, visando, por 
meio de diferentes estilos de fontes e variações de pesos, exteriorizar não somente a 
personalidade e os valores da marca “Dê Forma”, como, também, traçar uma conexão 
direta entre a diversidade anatômica dos tipos e a diversidade anatômica dos corpos 
femininos.

Após diferentes combinações, foram selecionadas para a composição do logo — 
além das fontes previamente definidas como parte da identidade tipográfica do projeto 
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(Proxima Nova, OctinSprayPaintAR-Regular e Dirtstorm-Regular) —, as famílias Basker-
ville Old Face, Trebuchet MS — disponíveis no pacote Office —, P22 Stanyan e Salvation 
— obtidas pela licença do Adobe Creative Cloud —.

Figura 43 — Fontes utilizadas na criação do logo “Dê Forma”

Fonte 43: Produção Autoral

O quadrado — ou retângulo, na aplicação horizontal — atua como um emblema, 
ou seja, um elemento integrado ao logo que — por se tratar de uma forma geométrica 
simétrica, de lados iguais, elaborada pelo ser humano por meio de conceitos mate-
máticos — se relaciona ao molde e à delimitação do corpo feminino. A disposição das 
fontes, que se encontra propositalmente desalinhada e ultrapassando os limites do 
emblema, é utilizada como referência à ruptura com a forma corpórea projetada e ao 
“não-enquadramento” do corpo.

2.6 AÇÕES PROJETUAIS

Dando sequência ao processo metodológico de Vianna et al. (2012), iniciou-se a 
etapa de Ideação, na qual foram realizadas técnicas — como o brainstorming, cardápio 
de ideias e matriz de posicionamento — para gerar ideias e soluções coerentes com o 
contexto do trabalho que fora previamente estudado nas etapas de Imersão e Análise 
e Síntese.

Para estabelecer o projeto “Dê Forma” como um agente subversivo ao sistema 
de moda, que busca libertar o público feminino de padrões corporais pré-definidos, 
faz-se necessário solucionar problemas relativos tanto à conscientização das mulheres 
que são afetadas pelo problema quanto à crítica de marcas de moda que continuam a 
reproduzir tais ideais estéticos. Dessa forma, após a análise de pesquisas referenciais e 
pesquisas com o público-alvo, foram elencados três principais objetivos que nortearão 
a concepção das ações projetuais, sendo eles: 

1. Informar e conscientizar as mulheres sobre a existência do problema;
2. Afirmar e dar visibilidade à multiplicidade de corpos;
3. Cobrar assiduamente o reposicionamento de marcas que reafirmam os pa-
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drões corporais e enaltecer as marcas que adotam uma postura body positive 
para além de suas campanhas publicitárias.

4. Alterar, com subsídio dos três primeiros objetivos previamente elencados, o 
modo com que os padrões corporais são construídos, afirmados e propaga-
dos pela indústria da moda.

Com a definição de tais escopos, foi possível identificar, tanto com base na ma-
triz de posicionamento proposta pelo Design Thinking quanto pela Fase de Avaliação 
abordada por Löbach (2001), as propostas mais estratégicas e viáveis em termos de 
aplicação — e que estão inseridas, em sua maioria, no campo do Design Digital. 

Ainda assim, para alcançar uma grande parcela do público-alvo e, dessa forma, 
promover um rompimento mais efetivo com os padrões corporais femininos, observa-
-se também a indispensabilidade de associar soluções digitais a ações presentes no 
meio físico, tendo em vista a potencialização dos resultados. Com isso em mente, foram 
definidas 3 propostas de soluções que consistem no desenvolvimento de um website 
e na divulgação de conteúdo tanto no meio digital quanto no meio físico, através de 
redes sociais e interferências urbanas respectivamente. 

O website, por meio da disposição de notícias sobre o posicionamento — favo-
rável ou contrário — de várias marcas do ramo da moda a respeito do tema padrões 
corporais, quizzes e uma aplicação para catalogar diferentes biótipos, identificando-os 
segundo novos manequins — também criados pelo projeto —, busca não apenas infor-
mar as consumidoras sobre o posicionamento das empresas de roupas que costumam 
comprar, mas, também, afirmar e legitimar a diversidade dos corpos femininos.

As redes sociais serão utilizadas tanto como um canal para potencializar o alcan-
ce do projeto, quanto como meios de comunicação direta com o público-alvo, promo-
vendo um diálogo mais abrangente em torno do tema e, assim, amparando a conquista 
de uma solução efetiva para o problema — compreendida aqui como a ruptura com os 
padrões corporais femininos.

A terceira ação projetual é composta por interferências urbanas com viés cons-
cientizadores, intituladas por “Movimento Dê Forma”. Essas interferências seriam res-
ponsáveis por associar os meios físicos e digitais, possuindo como objetivo principal a 
ampliação da exposição do projeto e de seus ideais para diferentes indivíduos.

 Apresenta-se abaixo (Figura 44) um fluxograma que exibe a relação entre as pro-
postas de ações projetuais — que serão seguidamente apresentadas e detalhadas — e 
os objetivos elencados.
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Figura 44 — Fluxograma de relações entre ações projetuais e objetivos

Fonte 44: Produção Autoral

2.6.1 WEBSITE MOBILE

A criação de um website mobile como ação principal do projeto foi definida, assim 
como indicado por Garrett (2011) em seu livro The Elements of User Experience, como 
um meio efetivo de atender não apenas aos principais requisitos do presente trabalho, 
mas, também, às necessidades do público-alvo.

Ao considerarmos a pertinência do desenvolvimento de uma ação que possa ser 
propagada de forma facilitada entre os indivíduos, visando alcançar uma maior par-
cela do público, entende-se que, por estar estabelecido na internet, o website mobile 
dispõe, por si só, de um alto grau de acessibilidade. Fator que é explicado segundo 
pesquisa disponibilizada pela plataforma Statista (2020), na qual afirma-se que existem 
atualmente 4,57 bilhões de internautas ativos, dos quais 4,17 bilhões acessam a rede 
majoritariamente através de dispositivos mobile.

Para que consiga cumprir com seus objetivos de forma mais satisfatória, a pla-
taforma irá compreender tanto um caráter informativo acerca do tema e do projeto 
— através das seções “Informe-se” e “Movimento Dê Forma” —, quanto atraente por 
oferecer funcionalidades interativas — com quizzes e uma aplicação para catalogar e 
apresentar a multiplicidade de corpos femininos — que irão aproximar o público e atrair 
novas usuárias. Todas as páginas do site, que estarão elencadas em um menu de nave-
gação, serão descritas em suas totalidades a seguir — item 2.6.1.2 —.

Também foram determinados alguns dos princípios propostos por Krug (2008) so-
bre usabilidade na Web para guiar a elaboração dos fluxos de navegação, wireframes 
e, posteriormente, do desenvolvimento da interface do site. Esses princípios consistem 
na apresentação simplificada, autoexplicativa e intuitiva das informações, com botões 
e links evidentes e inequívocos.
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Figura 45 — Fluxograma geral de navegação: website “Dê Forma”

Fonte 45: Produção Autoral

Figura 46 — Fluxograma específico de navegação: página “Notícias

Fonte 46: Produção Autoral
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Figura 47 — Fluxograma específico de navegação: página “Quizzes”

Fonte 47: Produção Autoral
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Figura 48 — Fluxograma específico de navegação: página “Catálogo Dê Forma”

Fonte 48: Produção Autoral
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Figura 49 — Fluxograma específico de navegação: página “Seu Manequim Ideal”

Fonte 49: Produção Autoral



89

Figura 50 — Fluxograma específico de navegação: página “Catálogo de Eventos”

Fonte 50: Produção Autoral
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Figura 51 — Fluxograma específico de navegação: página “Sobre Nós

Fonte 51: Produção Autoral
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Figura 52 — Fluxograma específico de navegação: página “Entrar”

Fonte 52: Produção Autoral
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Figura 53 — Fluxograma específico de navegação: página “Perfil”

Fonte 53: Produção Autoral
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2.6.1.1 WIREFRAMES

Após a estruturação dos fluxos de navegação — geral e específicos — para cada 
seção do website, deu-se início a fase de construção dos wireframes. Segundo Preece, 
Rogers & Sharp (2005), os wireframes, apesar de possuírem diferentes níveis de deta-
lhamento, são não apenas uma representação básica e estrutural de como os compo-
nentes visuais estarão dispostos no layout, mas também, são responsáveis pela identi-
ficação e definição dos sistemas de navegação e informação das páginas.

Buscando evidenciar com clareza a estrutura do produto final, facilitando assim 
a construção do protótipo, foram desenvolvidos wireframes de alta-fidelidade para a 
versão mobile do website Dê Forma (Figuras 54, 55 e 56), já seguindo algumas das 
premissas do guia Material Design75 em relação às colunas, margens, espaçamentos e 
grids responsivos.

Figura 54 — Wireframes Website Dê Forma Versão Mobile (1)

Fonte 54: Produção Autoral

75  Material Design é um guia de design desenvolvido pelo Google para facilitar o desenvolvimento 
de interfaces para Android, Ios, Flutter e web, com princípios de fluidez e intuitividade que proporcio-
nam melhores experiências aos usuários.
Disponível em: https://material.io/design/introduction. Acesso em 16 novembro 2020. 

https://material.io/design/introduction
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Figura 55 — Wireframes Website Dê Forma Versão Mobile (2)

Fonte 55: Produção Autoral



95

Figura 56 — Wireframes Website Dê Forma Versão Mobile (3)

Fonte 56: Produção Autoral

2.6.1.2 LAYOUT E PROTOTIPAÇÃO

Com ambos os fluxos de navegação e wireframes elaborados, seguiu-se para a 
etapa de desenvolvimento do layout, juntamente com o protótipo de alta fidelidade. 
Esse estágio consiste em compor a interface do website mobile a partir da identidade 
visual do projeto, também considerando aspectos abordados por Krug (2008) como a 
estruturação de páginas auto-explicativas, a partir de botões e links óbvios, clareza de 
títulos e quantidade de texto, hierarquia visual, entre outros.

Durante a prototipação de alta-fidelidade, utilizada para a avaliação das ideias e 
obtenção de feedbacks acerca do produto (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005), buscou-
-se determinar, a partir do plano de validação com o usuário — descrito no capítulo III 
—, quais eram os principais conteúdos a serem transmitidos ao público — tendo em 
vista os objetivos desse trabalho — para validação e a profundidade com que estariam 
apresentados no protótipo. A seguir são apresentadas e descritas as telas do website 
Dê Forma em sua versão mobile, prototipadas através do software Adobe XD. 

A página inicial (Figura 57) é responsável por apresentar as principais funciona-
lidades das quais a plataforma dispõe, sendo elas, respectivamente: “notícias”, ”seu 
manequim ideal”, “catálogo de manequins”, “quizzes”, “sobre nós”, “calendário de even-
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tos” e “coletivo Dê Forma”. Com o uso de botões, o visitante é redirecionado para as 
páginas de tais funcionalidades, podendo assim acessá-las tanto pelo menu hambúr-
guer — disposto na porção superior lateral direita da tela —, quanto pela página inicial, 
à qual a usuária sempre retorna ao clicar no logo do projeto.

O menu (Figura 57), por sua vez, apresenta-se de duas maneiras distintas em 
relação ao estado da visitante no site. Para as que estiverem cadastradas e logadas é 
disponibilizado o link para a página de Perfil, já para as que estiverem acessando o site 
sem vínculo com uma conta, é exibido o link para log in (identificado como “Entrar”).

Figura 57 — Layout website Dê Forma mobile (1)

Fonte 57: Produção Autoral

Ao clicar na opção “Entrar” a visitante é redirecionada à página de log in (Figura 
58), na qual é possível inserir o e-mail e senha cadastrados, ou acessar com a conta das 
redes Facebook e Twitter. Caso não possua uma conta no site, também é apresentado 
um link para a tela de cadastro, a partir da qual se pode escolher cadastrar com e-mail 
— e posterior fornecimento de informações complementares —, ou com as mesmas 
redes já citadas. Após o log in ou cadastro, a usuária é levada à página inicial.
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Figura 58 — Layout website Dê Forma mobile (2)

Fonte 58: Produção Autoral

A página “Notícias” (Figura 59) tem como intuito reunir referências que informem 
as consumidoras sobre o posicionamento das mais diversas marcas da indústria da 
moda. Dessa forma, as usuárias podem se tornar mais aptas a repensarem seus hábitos 
de compra ou, ao menos, mais conscientes sobre as empresas que optam por patroci-
nar.

Para as internautas não cadastradas no site, as notícias — acerca da temática de 
padrões corporais — estarão elencadas76 em:

1. Recentes: classificação de notícias por data de publicação;
2. Transformadoras: classificação de notícias que, de alguma maneira, refletem o 

apoio de marcas à diversidade e inclusão;
3. Conservadoras: classificação de notícias que, de alguma maneira, refletem a 

renúncia de marcas à diversidade e inclusão.
Para as mulheres que possuírem cadastro na plataforma, também será possível 

curtir uma notícia ou salvá-la para ver mais tarde.
Já a página Quizzes (Figura 59), ao mesmo tempo em que testa o conhecimento 

das usuárias sobre o tema da padronização corporal de maneira recreativa, também 
apresenta novas informações necessárias para conscientizar as jogadoras sobre o po-
sicionamento das marcas que consomem. 

Após os jogos, é possível compartilhar os resultados nas redes sociais, atraindo, 
assim, novos acessos ao site. Para as usuárias cadastradas, também é possível localizar 
os quizzes incompletos na seção “Para Ver Mais Tarde” do Perfil, e finalizá-los.

76  Tais classificações serão feitas pela própria plataforma, a partir da análise das informações conti-
das na notícia — discursos, ações, campanhas etc.— a respeito do tema padrões corporais femininos.
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Figura 59 — Layout website Dê Forma mobile (3)

Fonte 59: Produção Autoral

Ao considerarmos o reconhecimento do consumidor como uma das principais 
funções dos manequins — entendido como peça identificadora e imprescindível na 
montagem de uma vitrine (DEMETRESCO, 2015) —, sua falta de representatividade cor-
poral pôde ser depreendida principalmente através de dados coletados durante as 
entrevistas qualitativas do projeto. Nelas, algumas das entrevistadas afirmaram que, 
durante a busca por vestimentas, possuem dificuldades em visualizar como determi-
nada peça se adequaria a seus biótipos, fazendo com que haja, na maioria dos casos, 
necessidade de experimentarem diversos tamanhos e modelagens antes de comprar 
uma peça de roupa.

Buscando afirmar a diversidade por meio de manequins mais inclusivos, uma das 
funcionalidades interativas do website Dê Forma será a identificação — por meio de 
inteligência artificial e tecnologias de reconhecimento de imagem — dos corpos de 
mulheres com base em diferentes modelos de manequins — também desenvolvidos 
especificamente para este projeto —, classificados em três principais grupos: endomor-
fos, mesomorfos e ectomorfos (Figura 60).

A categorização em questão está fundamentada no método de somatótipos, de-
finido pela primeira vez por Sheldon et al. (1940) e citado por Carter et al. (1983), como

[...] uma quantificação de três componentes primários para determinar a estru-
tura morfológica de um indivíduo, expressado em uma série de três numerais. 
O primeiro refere-se à endomorfia, o segundo à mesomorfia, e o terceiro à 
ectomorfia. (SHELDON et al., 1940 apud CARTER et al., 1983, p.194)

Por mais que existam diversos estudos posteriores a respeito dos três componen-
tes do somatótipo, será utilizada como base teórica para o presente trabalho a clas-
sificação de Heath & Carter (1967), também abordadas por Carter et al. (1983). Nessa 
classificação, a endomorfia — o primeiro componente — refere-se ao maior acúmulo 
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de gordura/adiposidade relativa; a mesomorfia — segundo componente — é relacio-
nada ao desenvolvimento e magnitude musculoesquelética; e a ectomorfia — terceiro 
componente —, referente à linearidade relativa, ou seja, ao comprimento dos ossos e 
superfície da pele.

Dessa forma, a funcionalidade consiste na criação de um banco de dados, loca-
lizado na página “Catálogo Dê Forma” (Figura 60), com as três classificações dos mo-
delos gerados a partir de fotos ou unidades de medida disponibilizadas pelas próprias 
usuárias, buscando assim comprovar a necessidade da instituição de novos manequins 
que representem com mais fidelidade os corpos reais.

Para fazer uso da ferramenta que, por sua vez, localiza-se na página “Seu Mane-
quim Ideal” (Figura 60), basta que a mulher opte por tirar ou enviar uma foto de seu 
corpo e posicione alguns detectores em áreas pré-definidas da imagem, ou, caso pre-
fira, insira algumas de suas medidas na plataforma para encontrar seu modelo ideal 
de manequim. Após o resultado, a usuária será convidada a adicionar um comentário 
pessoal e compartilhá-lo em suas redes sociais.

Visando criar uma rede de reconhecimento e apreciação da diversidade, as usuá-
rias que possuírem cadastro no site poderão também curtir os modelos de manequins 
apresentados no catálogo e acessá-los através da seção “Curtidos” em seus perfis.

Figura 60 — Layout website Dê Forma mobile (4)

Fonte 60: Produção Autoral

A seção — presente no Menu (Figura 58) — “Movimento Dê Forma” possui duas 
principais funcionalidades, sendo elas: apresentar as Interferências Urbanas de Cons-
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cientização (item 2.6.3), e descrever o projeto Dê Forma.
Em relação às Interferências Urbanas de Conscientização, serão divulgados na 

página “Calendário de Eventos” (Figura 61), as datas em que ocorreram e ocorrerão as 
manifestações, além de disponibilizar informações e imagens sobre todos os eventos 
realizados pelo movimento previamente, categorizados por data, local ou palavra-cha-
ve.

Para provocar a curiosidade e expectativa no público, optou-se por divulgar as 
datas e locais em que acontecerão as novas interferências, porém, sem informar deta-
lhadamente sobre os objetivos e como ocorrerão tais ações, uma vez que, para Mano 
(2008), citado por Salgado (2011), comunicar com antecedência a intervenção diminui o 
estranhamento do espectador, podendo reduzir, assim, o impacto da ação.

Já a página “Sobre Nós” (Figura 61) abordará, por meio de conteúdos textuais e vi-
suais, as propostas, valores e objetivos da marca, além de uma breve contextualização 
sobre o seu desenvolvimento e explicação sobre as Interferências Urbanas. Também 
será disponibilizado um e-mail para contato e indicadas as redes sociais (item 2.6.2) do 
projeto por meio de links ativos.

Figura 61 — Layout website Dê Forma mobile (5)

Fonte 61: Produção Autoral

Como mencionado posteriormente, o Perfil (Figura 62) contará com algumas fun-
cionalidades que possibilitarão salvar notícias para ler mais tarde, bem como curti-las 
e curtir os modelos de manequins presentes no Catálogo Dê Forma (Figura 60), e tam-
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bém acompanhar do progresso de quizzes incompletos.
Também se encontram nessa seção os dados de cadastro, como: nome completo, 

user — caso a usuária opte por se cadastrar com um nickname —, nascimento, localiza-
ção, e-mail, telefone — caso informado — para que possam ser conferidos e alterados 
a qualquer momento.

É imprescindível ressaltar que o Perfil foi pensado como uma forma de amplificar 
a interação entre as usuárias cadastradas e o site, e não como parte de um modelo 
genérico de rede social, focado na interação entre as usuárias.

Figura 62 — Layout website Dê Forma mobile (6)

Fonte 62: Produção Autoral

2.6.2 REDES SOCIAIS

A definição da divulgação da marca por meio das redes sociais como ação proje-
tual secundária está baseada em pesquisas que afirmam redes sociais como ferramen-
tas essenciais do marketing digital na propagação de conteúdo, dado o vasto poder 
comunicacional que possuem na contemporaneidade.

Citando novamente pesquisas realizadas pela plataforma Statista (2020), existem 
atualmente mais de 3,8 bilhões de usuários ativos nas redes sociais, fato esse que 
pode ser em parte associado à evolução intrínseca à tecnologia e ao crescimento ex-
ponencial da internet. Em 2017, constatou-se que a troca de mensagens de texto, voz 
ou imagens era a principal motivadora de acesso à rede de 95,5% dos internautas bra-
sileiros (IBGE, 2018).

A utilização das redes sociais como segunda ação projetual foi definida com base 
na compreensão de que sua topologia se fundamenta em conectar pessoas com as 
mesmas características culturais, de gosto ou preferência dentro do mundo virtual 
(KIMURA; BASSO; MARTIN, 2008). Dessa forma, essas mídias originam um canal efetivo 
de comunicação direta e engajamento com o público-alvo que, por sua vez, promove 
uma maior influência no processo de difusão do movimento e seus ideais.

Com base tanto na pesquisa Digital 2019: Global Internet Use Accelerates — dis-
ponibilizado pelas empresas We are Social e Hootsuite em 2019 (WE ARE SOCIAL, 
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2019), que contabilizou a quantidade de usuários ativos globalmente e nacionalmente 
em diferentes plataformas —, assim como em um estudo posterior sobre as caracterís-
ticas individuais de determinadas plataformas — estudos esses que estarão descritos 
nos itens a seguir —, foram elencadas 4 principais redes sociais que serão utilizadas 
pela marca:

1. Instagram
2. Facebook
3. Youtube
4. Twitter
Serão propostos cronogramas de postagens que variam, de acordo com o meio 

em que estarão inseridas, entre peças gráficas estáticas e audiovisuais. Tais peças es-
tarão sempre vinculadas entre si, ou seja, possuirão links ativos para as demais pla-
taformas da marca. Dessa forma, as postagens servirão tanto como um recurso de 
propagação de informações e curiosidades acerca do tema e do movimento quanto 
mecanismo para afirmar e celebrar a diversidade, visando promover a auto-aceitação 
e, consequentemente, o rompimento com os padrões corporais impostos socialmente.

2.6.2.1 INSTAGRAM

Apesar de aparecer na 6ª categoria do ranking de usuários ativos em 2019, o Ins-
tagram é, atualmente, a maior rede social com foco no compartilhamento de conteúdo 
visual, com cerca de 1 bilhão de usuários, dentre os quais 50,3% são mulheres (WE ARE 
SOCIAL, 2019). Considerado uma das mídias sociais com maior crescimento nos últi-
mos anos, o Instagram foi elencado na pesquisa Social Media Trends 2018 como a rede 
social preferida dos internautas brasileiros, sendo citado por 47,1% dos respondentes 
(COSTA, 2019). 

Dada a expansão constante da plataforma e a alta taxa de engajamento dos usu-
ários, que podem contribuir com o movimento por meio comentários e postagens, o 
perfil @movimentodeforma teria o intuito de compartilhar e debater de maneira crítica 
os posicionamentos de diferentes marcas do setor da moda, além de expressar os va-
lores e ideais do projeto.

As peças desenvolvidas serão postadas em trios organizados por objetivo, ou 
seja, cada post será referente a um dos objetivos elencados no item 2.6, respeitando o 
grid da plataforma e criando uma identidade visual coerente com o projeto. Abaixo são 
apresentados exemplos de 3 (três) posts, com seus respectivos objetivos e legendas.
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Figura 63 — Post 1: Informar e Conscientizar

Fonte 63: Produção Autoral

Legenda do post 3 (Figura 1): De onde vem a repulsa pelo corpo gordo? Podemos 
atribuir a valorização da magreza principalmente a dois importantes valores sociais: a 
feminilidade e o dinamismo.

Ao pensarmos sobre o primeiro termo, é fácil traçar a relação entre os conceitos 
de “delicadeza”, “ternura” e “fragilidade” — que compõem o estereótipo de feminili-
dade — e o enaltecimento do corpo magro: para ser feminina, é preciso seguir à risca 
os padrões de beleza e comportamento que, quando atingidos, reconhecem a mulher 
como sujeito dotado de valor, ao mesmo tempo em que nos rebaixam à posição de 
“sexo frágil”.

Da mesma forma, o ideal de modernidade também tem uma grande influência 
sobre os padrões corporais, já que, com a conquista de uma grande velocidade nas 
mudanças e inovações tecnológicas e sociais, desenvolvemos uma aversão a tudo que 
se opõe à dinamicidade. Com isso, é promovida desde a prática da depilação, o uso 
de cremes antienvelhecimento e alisamentos capilares, até a valorização dos rostos 
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jovens, isentos das marcas do tempo, e dos corpos magros, flexíveis e longilíneos, nos 
quais o peso é apenas algo a ser superado. #Conscientize #ProjetoDêForma

Figura 64 — Post 2: Afirmar e Dar Visibilidade

Fonte 64: Produção Autoral

Legenda do post 277 (Figura 64): “Venho por intermédio de palavras demonstrar 
tudo aquilo que passamos juntos. Falar nunca foi meu forte, no quesito fazer costumo 
procrastinar, mas quando escrevo… senta que lá vem história.

Lembra quando enfrentamos nosso primeiro 1ºC da vida? Passamos juntos por 
calores intensos, você me permitiu mergulhar em águas lindas, me levou para todos os 
lugares que eu quis, sempre fez minhas vontades. Pedalamos até você ficar exausto, 
andamos até não sentir mais os pés. Dançamos até o chão, pogamos, batemos cabelo 
e o único retorno que eu te dei depois de tudo, foi ódio, repúdio, raiva.

77  Legenda baseada em um post do ‘Projeto Entre Tantos Amores, o Próprio’, de Andreza Pinheiro, 
publicado na página oficial do projeto no Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/projeto.
etaop/photos/1848852098688657. Acesso em: 10 setembro 2020.
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Eu achei que você era o culpado por nenhum relacionamento dar certo, por mi-
nhas calças nunca serem menor que 44, por nunca entrar numa roupa tamanho P. Te 
achei um erro. Por que comigo? Por que em mim? Quanto choro dentro de provadores, 
quantas noites sem dormir, quantas crises existenciais, crises de ansiedade, crises, cri-
ses e mais crises… como a sociedade nos aceitaria? Por que éramos tão feios juntos? 
E em momento nenhum você me deixou. Você continuou aqui, saudável, pronto pra 
outra. Nunca doente, sempre forte.

Ouvimos coisas horríveis, já disseram que meu rosto era mais bonito do que você, 
que era grande demais pra mim, que podíamos emagrecer o quanto fosse que nunca 
iríamos mudar.

Te cortei, coloquei coisas em você das quais talvez nunca entenda. Quis te mo-
dificar, modifiquei. Passamos juntos por escoriações de drenagem, agulhadas de car-
boxiterapia (lembra como era horrível?), bisturi, anestesia geral, tatuagens, fiz de tudo 
para que você deixasse de ser você. Te cobri em roupas largas… cogitei não existirmos 
mais, e assim acabar com essa dor, mas você é mais persistente do que eu imaginava. 
Juntos tomamos shakes, contamos pontos, tiramos o carbo, o glúten, tomamos laxante, 
chás milagrosos, cibutramina, passamos fome, fomos ao médico caçar problemas por 
você ser tão “fora do padrão”… mas que diabos de padrão? Mídia, revistas, pessoas, 
internet… é isso! O padrão que sempre nos apagou e nos diminuiu, e eu ainda queria 
que você fizesse parte dele! Como eu pude?

Ainda dá tempo de me desculpar? Você vem me motivando cada dia mais a ver 
que você é único, é meu, e eu posso ser o que quiser com você. Juntos, transformamos 
nossa dor em luta, somos parceiros de Guerra! Podemos somar 13, 18 ou 25Kg que a 
nossa essência continua a mesma.

Obrigada por me suportar (literalmente!), segurar a barra, nunca me deixar na 
mão. Você é demais, eu sei que é… eu vou te enxergar assim, aguenta mais um pouco, 
estamos no caminho certo… Está tudo bem amigo.

Agora paro por aqui. Afinal, são lágrimas de 26 anos complexos rolando. Ninguém 
disse que seria fácil, mas me alertaram que seria libertador!”. Por Fábia E. Gomes, fonte: 
Projeto Entre Tantos Amores, o Próprio. #DêFormaAoSeuCorpo #Effyourbeautystan-
dards #ProjetoDêForma
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Figura 65 — Post 3: Criticar o Sistema de Moda

Fonte 65: Produção Autoral

Legenda do post 378 (Figura 65): “Oh, celebrities, feel free to play here”. Em tra-
dução direta: “Oh, celebridades, sintam-se livres para brincarem aqui”. O tom de ironia 
foi utilizado pela ex-diretora digital criativa da revista Vogue, em um artigo publicado 
em 2020, ao se referir ao modo como Jessica Simpson estava vestida no Met Gala de 
2007. Na matéria em questão, Sally Singer afirmou que era como se os seios da cantora 
estivessem “em uma bandeja”.

Em sua conta no instagram, Jessica disse ter se sentido nauseada por ser ridicu-
larizada — por outra mulher — em pleno 2020, simplesmente pelo fato de ter seios. E, 
ainda que a revista tenha publicado uma nota se desculpando pelo ocorrido, o comen-
tário de Sally nos remete a um pensamento já expressado pelo filósofo e sociólogo 
Baudrillard, em 1972: “[...] na modernidade, a moda, por meio das vestimentas, ― fala a 

78  Legenda baseada na matéria “Vogue apologizes to Jessica Simpson for making her feel ‘body 
shamed’ do canal televisivo Today. Disponível em: https://www.today.com/popculture/vogue-apologi-
zes-jessica-simpson-making-her-feel-body-shamed-t180889. Acesso em 10 setembro 2020.
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todos para melhor recolocar cada um em seu lugar [...]”. #NãoAoBodyShaming #Vogue 
#ProjetoDêForma

2.6.2.2 YOUTUBE

Fundamentado em uma cultura participativa79 de compartilhamento de vídeos, 
o Youtube disponibiliza uma plataforma efetiva e funcional para o compartilhamento 
on-line de vídeos e conteúdos fornecidos por seus próprios usuários, atraindo, assim, 
novos participantes e novas audiências. Dessa forma, a plataforma atende a um grande 
volume de visitantes e uma gama de diferentes audiências, oferecendo aos seus parti-
cipantes um meio de conseguir ampla exposição (BURGESS; GREEN, 2009).

Ocupando a segunda posição no ranking global de plataformas com maior nú-
mero de usuários ativos e possuindo cerca de 1,8 bilhões de canais (WE ARE SOCIAL, 
2019), sejam eles de influenciadores, anônimos ou empresas tentando transmitir seu 
conteúdo, o Youtube, segundo Paulino Sulz (2019), no website Rock Content, se tornou 
uma mídia imprescindível para qualquer indivíduo.

Por dispor de recursos audiovisuais, a plataforma será utilizada para o compar-
tilhamento de histórias e comunicação de informações de forma mais profunda e in-
tensa, com o intuito atrair e conscientizar os usuários. Será proposta uma estrutura de 
postagens que, assim como no caso do Instagram, serão organizadas por temas que 
abordam — desde o posicionamento de determinadas marcas até histórias de mulheres 
impactadas pela imposição de padrões estéticos, assim como teasers de interferências 
urbanas do “Movimento Dê Forma”, mantendo sempre a coerência com a visualidade 
estabelecida

Figura 66 — Exemplo de visualidade da marca na plataforma Youtube

Fonte 66: Produção Autoral

79  Para Jenkins (2006), citado por Burgess & Green (2009), a cultura participativa está baseada na 
premissa de que os usuários e outros consumidores participam ativamente na criação e distribuição de 
novos conteúdos.
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2.6.2.3 FACEBOOK

Ainda segundo o ranking apresentado na pesquisa Digital 2019: Global Internet 
Use Accelerates (WE ARE SOCIAL, 2019), o Facebook permanece atualmente como a 
plataforma com o maior número de usuários ativos globalmente, possuindo, até o ano 
de 2019, 2.271 bilhões de perfis cadastrados.

Com isso, além de ser um expressivo instrumento de comunicação direta entre 
a marca e grande parcela do público-alvo, a página “Dê Forma” no Facebook servirá 
como um meio de compartilhamento das principais postagens feitas tanto pelas demais 
mídias de comunicação da própria marca — são elas: website, Instagram e Youtube — 
quanto de terceiros, concentrando imagens, textos, peças estáticas, motions e vídeos. 

Ademais, visando potencializar o engajamento não só com a marca, mas entre o 
próprio público, é proposta a criação de um grupo fechado para mulheres denominado 
“Movimento Dê Forma”, no qual os membros poderão fazer postagens sobre assuntos 
que permeiam o tema da padronização corporal e ideais estéticos, compartilhando in-
formações, pensamentos e experiências. Publicações anônimas também serão possí-
veis por meio do intermédio de moderadores do grupo.

Figura 67 — Post no Facebook do projeto (1)

Fonte 67: Produção Autoral
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Figura 68 — Post no Facebook do projeto (2)

Fonte 68: Produção Autoral

2.6.2.4 TWITTER

Tido como um canal descontraído, através do qual seus usuários compartilham 
assuntos que abordam desde suas experiências, rotinas, frustrações e conquistas a 
grandes debates político-sociais, o Twitter, apesar de possuir um número mais reduzi-
do de usuários (cerca de 330 milhões) — quando comparado ao Facebook, Instagram 
e Youtube —, é considerado extremamente relevante como espaço de expressão de 
pensamentos (SULZ, 2019).

Segundo Recuero, Zago & Bastos (2014), pesquisas de diversos autores a respei-
to do papel desempenhado pelo Twitter na organização de protestos e movimentos 
constataram que a plataforma é utilizada principalmente como criadora de oportuni-
dades de participação, seja por meio do retweet80 de informações, da expressão de 
visões pessoais, do estabelecimento de conexões com outros ativistas ou da facilitação 
de ações on-line.

Pode, então, ser considerado que é justamente por “permitir a publicação de dis-
cursos não hegemônicos e a pluralidade de formações discursivas” que o Twitter — as-

80  O termo retweet refere-se à republicação de uma postagem feita por outro usuário no Twitter.
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sim como outras plataformas presentes na internet —, quando inserido em um discurso 
de ativismo, compreende-se como uma mídia de democratização de vozes (RECUERO; 
ZAGO; BASTOS, 2014, p. 202).

Assim como o Facebook, o Twitter também servirá como uma mídia de apoio para 
contribuir com a manutenção do contato entre a marca e o público. Além disso, será 
utilizado para propagar não somente postagens feitas previamente no site, Instagram e 
Youtube da marca, como, também, diversos conteúdos de terceiros a respeito do tema.

Figura 69 — Twitter do projeto

Fonte 69: Produção Autoral

2.6.3 INTERFERÊNCIAS URBANAS DE CONSCIENTIZAÇÃO

As intervenções urbanas de caráter ativista são compreendidas, segundo Rodri-
gues (2018), na forma de movimentos indutores a práticas ligadas à produção estética 
como regime de resistência e que acontecem dentro da cidade. Para o autor, 

[...] a utilização deste tipo de ação como objeto de estudo para sondar os re-
gimes de resistência existentes no espaço urbano se justifica então, por se 
apresentarem como uma propriedade cambiante no sentido de emitirem có-
digos múltiplos e estabelecerem limites imprecisos, por exemplo, terem uma 
mensagem, embora ela não seja controlável (RODRIGUES, 2018, p. 44).

Para que se estabeleçam de maneira mais efetiva, essas interferências aconte-
ceriam em datas pré-estabelecidas, com duração de 24h e, inicialmente, nas principais 
metrópoles do país, onde seriam realizadas ações multidisciplinares como:

1. Projeções de imagens;
2. Exposição de manequins;
3. Colagem de cartazes em espaços públicos.
Ainda que as manifestações possuam um curto e pré-determinado período de 
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realização, entende-se que é pelo caráter inesperado aqui empregado que a curio-
sidade e a atenção do público seriam obtidas. Ao estarem presentes em localidades 
com uma grande taxa de circulação de pessoas, além de serem passíveis do registro e 
divulgação em diferentes redes sociais por meio da própria população, atingiriam o seu 
objetivo de ampliar o alcance dos ideais da marca.

2.6.3.1 PROJEÇÕES

As projeções, viabilizadas pelo avanço tecnológico e consequente democratiza-
ção do acesso a projetores de luz — como, por exemplo, lâmpadas e projetores de alta 
frequência, projetores de raio laser, refletores de luz e projetores digitais —, transfor-
mam o uso do espaço público em um meio para expressões artísticas, intervenções 
sociais e manifestação de pensamentos (SALGADO, 2011).

No cenário atual do Brasil, segundo uma matéria do website UOL (DIEB, 2020), 
percebe-se a popularização das projeções de luz, que acontecem principalmente du-
rante a noite, como forma de protesto político ou como rede de conscientização sobre 
a propagação do COVID-19, por exemplo. Um exemplo dessa popularização é o mo-
vimento #projetaçomundial, criada pelo coletivo Projetemos, que ocorreu no dia 7 de 
abril de 2020 e registrou diversas projeções em diferentes lugares do país (Figura 70).

Figura 70 — Montagem: Projeções em prédios

Fonte 70: Produção Autoral81

81  Imagens disponíveis em: https://www.instagram.com/p/B-xYoZ8n4Lx/. https://www.metropoles.
com/brasil/jovem-pede-namorada-em-casamento-com-projecao-em-predio-veja. https://fotografia.folha.
uol.com.br/galerias/1663626949323814-projecao-de-filmes-em-predio-em-salvador. https://g1.globo.
com/pa/para/noticia/2020/04/06/vj-paraense-projeta-artes-e-mensagens-em-predios-de-belem-duran-
te-periodo-de-isolamento-social.ghtml. Acesso em: 25 maio 2020.
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Constata-se, assim, que, por dependerem apenas da aquisição de um projetor, 
tais projeções são consideravelmente acessíveis, em termos tecnológicos e econômi-
cos — em comparação, por exemplo, ao video mapping82 —, e atuam de forma concreta 
e ativa na transformação e subversão de espaços urbanos, uma vez que, como afir-
mado por Salgado (2001), ao atingirem um espectador desavisado, conseguem atrair 
o seu olhar apressado para a interferência na paisagem cotidiana. Assim, projeções 
podem ser consideradas um meio efetivo na manifestação de pensamentos sociais — 
mesmo que para diferentes propósitos.

Durante a ação de conscientização proposta, seriam propagados através de pro-
jeções, vídeos curtos, imagens estáticas, pequenos textos e citações em diversos edifí-
cios e obras arquitetônicas da cidade onde a interferência estaria ocorrendo, para que 
consigam, ao mesmo tempo, chamar a atenção do público e transmitir mensagens que 
possam ser compreendidas de maneira rápida, informando sobre o problema e estimu-
lando o público a conhecer mais sobre o projeto “Dê Forma” e seus ideais.

Uma das propostas de projeções é apresentada abaixo (Figuras 71 e 72):

Figura 71 — Storyboard: proposta de projeção de vídeo

Fonte 71: Produção Autoral

82  Diferentemente das projeções de luz economicamente mais acessíveis que dependem apenas 
de um projetor, o video mapping “projeta imagens feitas sob medida para os cantos, linhas, curvas e 
outros detalhes da arquitetura” (ASSIS, 2018). 
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Figura 72 — Frame-a-frame: vídeo para projeção

Fonte 72: Produção Autoral83

2.6.3.2 MANEQUINS

Assim como afirmado previamente — vide seção 2.6.1.2 —, a instituição de ma-
nequins padronizados pode ser compreendida com um dos instrumentos do sistema 
da moda, no setor vestuário, de determinar um modelo corporal único e ideal, ao qual 
consumidoras tem a função de se assemelharem.

A contestação de tais objetos durante a ação de interferência urbana torna-se 
indispensável na busca de provocar um questionamento sobre as diversas e sutis fer-
ramentas de controle da imagem corporal feminina que estão presentes em nosso co-
tidiano.

83  Vídeo disponível em: https://youtu.be/f4SvCnxgcvI.
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Com uso de tecnologias de impressão 3D, seriam materializados, em tamanho 
e proporções reais, alguns dos modelos de manequins desenvolvidos pelo projeto — 
como parte integrante da funcionalidade “Seu Manequim Ideal” no website da marca 
(item 2.6.1.2) — para compor a terceira ação projetual. Tais modelos seriam escolhidos 
a partir de uma prévia votação na plataforma, visando reforçar a representatividade de 
um maior número de mulheres.

Assim como os cartazes — descritos a seguir —, os novos manequins seriam po-
sicionados em localidades estratégicas durante um período de 24h e estariam acom-
panhados de um QR code com redirecionamento para o Website Dê Forma (item 2.6.1), 
provocando um possível estranhamento e curiosidade nos passantes.

Figura 73 — Montagem: manequins em centros urbanos

Fonte 73: Produção Autoral84

84  Imagens disponíveis em: https://tumblr.all-that-is-interesting.com/post/73531016607/the-edgy-and-
-elegant-world-of-mannequin-art.Acesso em: 25 maio 2020. 
http://eclectixart.blogspot.com/2010/06/new-yorks-sidewalk-catwalk-mannequin.html. Acesso em: 25 
maio 2020. 
https://br.pinterest.com/pin/518406607101567665/. Acesso em: 25 maio 2020.
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Figura 74 — Sketchs: Manequins Dê Forma

Fonte 74: Produção Autoral

Figura 75 — Renders 3D: Manequins Dê Forma

Fonte 75: Produção Autoral85

85  Programa utilizado: Blender.
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2.6.3.3 CARTAZES

O cartaz de rua, independentemente de possuir uma abordagem voltada à pu-
blicidade ou manifestação, possui como principal função a divulgação de informações 
através de mensagens essencialmente visuais que, devido a seus altos valores estéti-
cos, atraem o interesse do espectador. E é justamente a convergência entre seu caráter 
informativo e suas características efêmeras, mundanas e visualmente sedutoras que 
transformaram, com o tempo, os cartazes em um meio de diálogo direto com o consu-
midor (GONZALEZ, 2013).

Ainda segundo a autora, para alguns publicitários, o cartaz é considerado uma mí-
dia de apoio aberta à experimentação, que deve ser rapidamente vista e compreendida, 
servindo como complemento de uma campanha junto a outros meios de comunicação 
— como a televisão, jornais, internet etc. — para estimular a reflexão do público-alvo.

Com isso em mente, o projeto contaria com uma série de cartazes nos quais, 
assim como os manequins, estariam inclusos QR codes com redirecionamento para 
o Website Dê Forma (item 2.6.1). Em virtude do baixo custo de produção, tais cartazes 
seriam colados e distribuídos em massa nas localidades e no período de ação das In-
terferências Urbanas, visando — assim como os manequins e projeções —, entrar em 
contato com a maior quantidade de indivíduos possível, informando e conscientizando 
sobre o problema e instigando sobre o movimento. 

Figura 76 — Aplicação de cartazes em ambientes urbanos

Fonte 76: Produção Autoral
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CAPÍTULO 3 — PROTOTIPAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E TESTES



119

3.1 AVALIAÇÃO DO PRODUTO

Após o desenvolvimento do protótipo86 referente ao Website Dê Forma Mobile — 
ação principal do projeto —, iniciou-se, tendo como base os pensamentos de Preece et 
al. (2005) e Nielsen (2000), a etapa de coleta de dados observacionais e qualitativos 
através de testes com usuários, visando entender suas necessidades e procurar inci-
dentes ou padrões de comportamento em relação à usabilidade do produto (PREECE 
et al., 2005).

Para garantir a eficiência de tais avaliações, o plano de teste foi orientado pelo 
framework DECIDE, também proposto por Preece et al. (2005), no qual é apresentada 
a seguinte lista de checagem:

1. Determinar as metas que a avaliação irá abordar;
2. Explorar as questões específicas a serem respondidas;
3. Escolher o paradigma de avaliação e as técnicas para as respostas e pergun-

tas;
4. Identificar as questões práticas que devem ser abordadas, como a seleção 

dos participantes;
5. Decidir como lidar com questões éticas;
6. Avaliar, interpretar e apresentar os dados.
Ao considerarmos o primeiro item da lista, definiu-se que as principais metas a se-

rem avaliadas buscariam analisar se o produto atenderia aos seus principais objetivos 
— informar, conscientizar, dar visibilidade à multiplicidade de corpos e criticar o sistema 
de moda —, ou seja, um teste de compreensão de como as funcionalidades do website 
são assimiladas pelos usuários. Para critérios mais específicos de avaliação, foram con-
sideradas tarefas-chave para cada funcionalidade — vide Apêndice B — como forma 
de compreender quais são as melhorias necessárias para a usabilidade geral do site.

Dessa forma, foi elaborado um roteiro de testes (vide Apêndice B) para avaliar, 
de forma confortável, o desempenho das usuárias na realização de tarefas — também 
levando em consideração o caminho de navegação, ocorrência de erros e o tempo 
depreendido para tais, com o intuito de fornecer parâmetros para melhorias no produto 
(PREECE et al., 2005).

A técnica de coleta de dados determinada foi a realização de 2 ciclos de testes 
de usabilidade, com um intervalo de uma semana entre eles para possíveis reajustes e 
contando com 3 participantes em cada ciclo. O primeiro ciclo é responsável por identifi-
car as necessidades de correções e melhorias, enquanto o segundo possui o intuito de 
certificar que tais necessidades foram atendidas durante o intervalo para readequação 
da interface. 

A escolha da quantidade de testes e participantes ocorreu com base em Nielsen 
(2000), que afirma que os melhores resultados são obtidos a partir de pequenos testes 
sequenciais com não mais que 5 participantes, uma vez que esses podem encontrar 
até 85% dos erros na usabilidade e os feedbacks passam a se tornar repetitivos confor-
me a quantidade de participantes aumenta.

A escolha das participantes, por sua vez, foi fundamentada no público-alvo do 

86  O protótipo clicável do website mobile Dê Forma pode ser acessado por meio do link https://
xd.adobe.com/view/4bafad1b-1d02-4996-b47b-a777565e9ed1-1efc/?fullscreen&hints=off.
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projeto, ou seja, foram selecionadas mulheres pertencentes aos grupos aos quais o 
produto está sendo direcionado. Por sua vez, a observação da interação entre as usuá-
rias e o protótipo — toques na tela, comentários, pausas etc. — foi feita de forma remota 
e registrada com o uso das plataformas Zoom, Google Meet e Skype — para manter as 
participantes confortáveis com os aplicativos que já conheciam —, bem como da grava-
ção das telas de seus respectivos celulares.

3.2 PRIMEIROS RESULTADOS E ALTERAÇÕES

A partir dos feedbacks coletados durante o primeiro ciclo de testes, foi identifica-
do que as dúvidas e padrões de comportamentos mais recorrentes entre as três parti-
cipantes referiam-se às inconsistências no layout do website. Dessa forma, tais dados, 
juntamente com observações subjetivas de cada tester e com a verificação das 10 heu-
rísticas de usabilidade de Nielsen (1994), serviram de indicativo para as adequações na 
interface do produto citadas a seguir. 

É importante ressaltar que as heurísticas de Nielsen (1994) atuam como um con-
junto de regras gerais para a construção de interfaces com boas experiências de usa-
bilidade, e são compostas por:

1. Visibilidade do status do sistema: o sistema deve sempre informar o usuário 
sobre seu estado atual, através de feedbacks apropriados.

2. Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: o sistema deve dispor de 
uma linguagem familiar para o usuário, fazendo com que a informação seja 
apresentada de maneira natural e lógica.

3. Controle e liberdade do usuário: usuários precisam de uma “saída de emer-
gência” como forma de concertar ou refazer ações que tenha realizado por 
engano.

4. Consistência e padronização: os usuários não devem ter que adivinhar a cor-
relação entre palavras, situações ou ações que estejam apresentadas de ma-
neiras diferentes no layout.

5. Prevenção de erro: o layout deve ser projetado para prevenir erros, e não so-
mente para notificar quando os erros acontecerem.

6. Reconhecimento em vez de memorização: otimizar o processamento e me-
morização de informações fazendo com que objetos, opções e ações estejam 
visíveis.

7. Flexibilidade e eficiência de uso: a interface deve atender as necessidades 
tanto de usuários leigos quanto de usuários experientes.

8. Estética e design minimalista: informações importantes não devem competir 
pela atenção do usuário com informações secundárias.

9. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de er-
ros: mensagens de erro e indicações de soluções devem ser apresentadas de 
maneira com que o usuário possa compreendê-las.

10. Ajuda e documentação: é necessário dispor de documentos de ajuda ao usu-
ário, para que seja fácil pesquisar por qualquer informação. 

Na página inicial, constataram-se dois erros de consistência e padronização, como 
alertado por Nielsen (1994) na quarta heurística, nos quais as participantes não reco-
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nheceram que o título clicável “Interferências Urbanas” as levaria à página “Calendário 
de Eventos” ou que o botão “Faça o teste” referia-se à página dos quizzes. Por isso, 
optou-se por substituir “Interferências Urbanas” por “Calendário de Eventos” — man-
tendo, assim, a padronização entre o título apresentado em ambas as páginas (Figura 
77) — e “Faça o teste” por “Faça o quiz”, para facilitar a percepção da funcionalidade e, 
consequentemente, induzir à interação com o botão.

Ainda na página inicial, foram inseridos pequenos subtítulos em “Sobre Nós”, “Ca-
lendário de Eventos” e “Coletivo”, como indicadores das informações que tais seções 
irão apresentar.

Figura 77 — Mudanças no protótipo: Página Inicial (1)

Fonte 77: Produção Autoral

Em um dos testes, foi observado uma dificuldade inicial da participante em com-
preender que, quando clicadas, as seções dispostas no menu hambúrguer apresenta-
vam subseções referentes às páginas do website. Da mesma forma, as usuárias que 
não tiveram problemas para entender o funcionamento do menu também despendiam 
uma grande parcela de tempo para navegar entre tais seções e subseções todas as 
vezes que necessitavam acessar uma nova página. Por tal motivo, preferiam acessá-las 
através dos botões inclusos na página inicial.

Assim, empregando a 6° heurística de Nielsen (1994), que se refere ao reconheci-
mento em vez de memorização, as seções e subseções do menu foram reorganizadas 
através de hierarquias tipográficas — tamanho e estilo da fonte — para que as usuárias 
possam identificar instantaneamente a página que desejam acessar, sem a necessida-
de de procurá-las no drop down87 (Figura 78).

87  Listas em drop down — ou, nesse caso, menu em drop down — são aquelas em que determi-
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Figura 78 — Mudanças no protótipo: Menu

Fonte 78: Produção Autoral

Durante a realização da 3° tarefa-chave, na qual solicitou-se que as participantes 
salvassem uma notícia para verem-na mais tarde, foi possível notar que, apesar de con-
cluírem a tarefa com êxito, não havia nenhum feedback do sistema para informá-las de 
que tal ação havia sido realizada, gerando incertezas nas testers88.

Concluiu-se que, para evitar dúvidas nas usuárias que estiverem em um primeiro 
contato com o site, é necessário indicar o resultado de determinadas ações e, por tal 
motivo, foi adicionado uma caixa de diálogo na página “Notícias” (Figura 79), informan-
do que a notícia escolhida foi salva.

nados itens dispõem de opções que só aparecem quando o usuário realiza alguma interação com a 
interface — geralmente por meio de clique ou com o passar do cursor do mouse . 

88  O termo testers faz referência aos indivíduos que estão participando de uma sessão de testes 
para a avaliação de determinado produto.
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Figura 79 — Mudanças no protótipo: Notícias

Fonte 79: Produção Autoral

Na tela de “Calendário de Eventos”, foi possível notar uma alta complexidade na 
apresentação das informações, culminando em dúvidas na identificação de eventos 
futuros e eventos passados. Tal confusão se deveu, em parte, a uma inconsistência 
entre as datas apresentadas no protótipo — 17 setembro de 2020 — e as datas de 
realização dos testes — 24 de setembro de 2020. Dessa forma, no momento em que 
o website estava sendo testado, as participantes não conseguiam identificar nenhuma 
data futura no calendário. Assim, para os testes do ciclo 2, o mês exibido no catálogo foi 
prorrogado para dezembro (Figura 80) e a cor da fonte foi alterada, visando aumentar 
o contraste e facilitar a leitura.
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Figura 80 — Mudanças no protótipo: Calendário de Eventos

Fonte 80: Produção Autoral

Para facilitar o reconhecimento dos eventos passados, o termo “Pesquisar por 
Eventos” foi substituído por “Pesquisar por Eventos Passados”, buscando, assim, expli-
citar que os eventos dispostos após a barra de pesquisa já aconteceram (Figura 80).

Outro conflito apresentado pelas participantes ocorreu nas páginas com áreas de 
inserção de informações, como por exemplo “Entrar”, “Cadastrar” ou “Inscrição para o 
Coletivo”, nas quais não era possível adicionar dados efetivamente. Apesar de não se 
tratar de um erro no design da interface mas, sim, das limitações inerentes ao fato de 
ser um protótipo — foram também adicionados estados de hover89 em tais áreas (Figura 
81). Assim, ao clicar no campo onde a informação é adicionada, a usuária considera que 
está, de fato, inserindo informações no website. Dessa forma, aumentou-se o grau de 
fidelidade do protótipo.

89  Hover é um estado inserido em elementos — por meio dos softwares de prototipação —, que 
permite estiliza-los conforme a interação do usuário com a interface. No caso em questão, os campos 
de inserção de informações apresentavam-se em branco, e, ao serem clicados, tais elementos altera-
vam-se para simular o preenchimento de dados.
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Figura 81 — Mudanças no protótipo: Inserção de informações

Fonte 81: Produção Autoral

Quando questionadas inicialmente sobre a proposta do website, duas das três 
participantes puderam compreendê-la facilmente, expressando admiração sobre a te-
mática abordada pelo projeto. A participante que relatou não ter compreendido com 
tanta clareza, atribuiu ao fato de que 1 minuto — tempo cronometrado anteriormente ao 
início das tarefas — seria pouco tempo para navegar pelo site e entender sobre o pro-
jeto. Já no final do teste, todas participantes afirmaram ter considerado, de forma geral, 
a navegação fácil e intuitiva e a interface visualmente atrativa e informativa.

3.3 RESULTADOS E ALTERAÇÕES FINAIS

Após as correções realizadas a partir do primeiro ciclo de testes, o protótipo pas-
sou novamente por uma etapa de validação com usuárias, visando verificar que as 
necessidades de melhorias apontadas nos três primeiros testes foram atendidas, além 
de obter novos feedbacks para um último período de adequação da interface ou nave-
gação do website.

No segundo ciclo de testes, foram observados apenas três pontos de atenção, 
sendo dois deles relacionados à inconsistências no layout e um deles relacionado a 
limitações no software de prototipagem.

Primeiramente, notou-se que o acesso à funcionalidade “Inscrição para o Coleti-
vo”, quando realizado através da página inicial, poderia ser apresentado de forma mais 
clara ao usuário ao trocarmos o termo “Coletivo” para “Faça parte do Coletivo” (Figura 
82), respeitando, assim, a 6° heurística de Nielsen (reconhecimento em vez de memo-
rização).

Ainda na página inicial, foi apontado por uma das participantes que a sequência 
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de títulos responsável por apresentar as seções “Sobre Nós”, “Calendário de Eventos” 
e “Faça parte do Coletivo” não estava intuitiva, uma vez que “Sobre Nós” e “Faça parte 
do Coletivo” levariam a usuária à mesma página, mas estavam separadas por “Calen-
dário de Eventos”. Por esse motivo, tal sequência foi alterada para estabelecer uma na-
vegação mais consistente (Figura 82), redirecionando também o destino do título “Faça 
parte do Coletivo” à página de inscrição (Figura 83).

Figura 82 — Mudanças no protótipo: Página Inicial (2)

Fonte 82: Produção Autoral

Figura 83 — Mudanças no protótipo: Navegação

Fonte 83: Produção Autoral
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O terceiro ponto de atenção pôde ser observado entre as três testers, uma vez 
que todas apresentaram uma breve confusão em relação à página “Calendário de 
Eventos”. Para as participantes, tanto os eventos passados quanto os futuros poderiam 
ser acessados através das setas do calendário. No entanto, devido a uma limitação no 
software utilizado para prototipação, não havia sido possível implementar tal grau de 
fidelidade para que as participantes pudessem, de fato, navegar entre ambos os even-
tos passados e futuros.

Por esse motivo, considera-se que o terceiro ponto de atenção não seja reflexo de 
um erro de navegação ou inconsistência visual. Contudo, buscando tornar o protótipo 
mais fiel, foram criadas páginas duplicadas com pequenas alterações no layout, para 
simular a navegação do calendário de forma mais efetiva (Figura 84).

Figura 84 — Mudanças no protótipo: Calendário de Eventos (2)

Fonte 84: Produção Autoral

Apesar dos três pontos de atenção observados, todas as participantes compreen-
deram, ao navegarem inicialmente pelo website por 1 minuto, a temática e proposta do 
projeto, além de terem afirmado — assim como as testers do primeiro ciclo — que a na-
vegação do website é simplificada e sua interface atrai e informa de maneira eficiente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao compreendermos contextualmente a história da moda pós-revolução indus-
trial e compararmos a evolução na relação de influência entre a mesma e a sociedade 
contemporânea, foi possível analisar que, desde seu surgimento, a moda, enquanto 
sistema, possui como principal função a exteriorização da segregação — seja ela da 
hierarquia entre classes, de grupos com diferentes gostos estilísticos ou, até mesmo, 
das aparências corpóreas.

É justamente por se fundamentar como um instrumento de definição e diferencia-
ção que a moda transforma, não por meio da força nem repressão violenta, mas, sim, 
pela reprodução em série de imagens — nossas referências e gostos —, disseminando 
modelos e padrões de estética e beleza que impõem limites à singularidade.

Além de entender o significado da moda em diversas conjunturas sociais, através 
do presente trabalho, estabelecido no domínio do design, foi também possível absor-
ver o papel e a importância do mesmo na construção e propagação não somente de 
padrões corporais, como também, de vivências, sentimentos e desejos. Dessa forma, 
o design se torna uma ferramenta valorosa e fundamental na transformação de pensa-
mentos e comportamentos, podendo atuar tanto de forma sadia quanto nociva na so-
ciedade — tendo em vista os reflexos dos arquétipos de beleza aqui abordados, como 
os transtornos de imagem e alimentares.

Por esse motivo, o presente trabalho dedicou-se a utilizar o design como instru-
mento de libertação, focado no rompimento com padrões corporais uma vez moldados 
e propagados com seu amparo. Para cumprir com tal objetivo, o uso método Design 
Thinking foi imprescindível para que pudéssemos compreender as necessidades do 
público-alvo e, assim, definir os requisitos que fundamentaram a concepção de ações 
projetuais mais adequadas e efetivas.

Considerando que o público-alvo se diferencia quanto a níveis de compreensão e 
engajamento acerca da temática de padronização corporal, foi de extrema necessida-
de analisar e encontrar soluções que alcançassem tanto as mulheres que já procuram 
romper com os arquétipos de beleza, quanto as que ainda sofrem uma forte influência 
da indústria da moda. 

Diante disso, foram propostas ações com implementações físicas e digitais — we-
bsite mobile, redes sociais e interferências urbanas — capazes de entrar em contato 
com grande parcela do público-alvo e, ao mesmo tempo, com diferentes e inúmeros 
indivíduos — visto que os padrões corporais estão estabelecidos não somente entre a 
parcela feminina da população, mas na sociedade como um todo.

Através dos testes de validação com usuárias de nossa ação projetual principal — 
o website mobile —, foi possível notar o interesse e excitação unânime das participan-
tes em relação à temática abordada, confirmando não somente a pertinência da ação 
proposta, como a necessidade de sua abordagem, uma vez que os arquétipos estéti-
cos continuam a ter uma grande e prejudicial influência — direta ou indiretamente — na 
vida, nas experiências e percepções de todas as mulheres inseridas no corpo social.

Contudo, assim como todo projeto de caráter experimental, o presente trabalho 
também dispõe de limitações quanto ao seu desenvolvimento, bem como de questões 
que necessitam de um estudo mais aprofundado para que sua implementação pudesse 
ser, de fato, efetiva e sustentável.

Em termos de limitações, é imprescindível citar que, tendo sido concebido no ano 
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de 2020, em meio à pandemia do novo Coronavírus, fez-se necessária a adaptação e 
até mesmo cancelamento dos testes e validações das ações aqui propostas — princi-
palmente das que dependem de ambientes físicos, como a colagem de cartazes, pro-
jeção de imagens em prédios e a impressão de manequins 3D. 

Em relação à concretização do projeto, compreende-se que seriam necessários 
estudos e propostas acerca da obtenção de receita — ainda que não para fins lucrati-
vos, mas para que fosse possível realizar a manutenção e o controle de gastos deman-
dados e, assim, garantir a perpetuação do movimento Dê Forma.

Apesar de tais questões, considera-se que o projeto cumpre com sua principal 
finalidade — tendo em vista a concretização de todo o escopo delineado no início do 
trabalho, bem como do atendimento dos objetivos firmados para concepção das ações 
projetuais (certificado durante os testes de validação) —, uma vez que foi aqui apresen-
tada uma proposta pertinente e eficaz para utilização do design como instrumento no 
rompimento com os padrões corporais impostos pela indústria da moda.

É um imenso orgulho para o grupo contribuir, por meio do design, para a cons-
cientização sobre a forma como o Mito da Beleza é propagado pelo sistema de moda. 
O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso nos permitiu compreender 
que, apesar de existirem, atualmente, crescentes movimentos a favor da diversidade, 
é indispensável que haja cada vez mais projetos — tanto em design, quanto em outras 
áreas do conhecimento — que possuam como finalidade fazer com que seja garantido 
às mulheres o direito de exercerem suas capacidades de forma efetiva, sem estarem 
limitadas a qualquer tipo de amarra social.
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APÊNDICE A — PESQUISAS

Aqui serão apresentadas a Pesquisa Exploratória e as Entrevistas realizadas, res-
pectivamente, como parte das etapas de Imersão Preliminar e Imersão em Profundi-
dade do método Design Thinking de Vianna et al. (2012). Com base nos resultados 
obtidos e aliado a estudos referenciais, foi possível identificar o perfil do público-alvo 
deste trabalho, assim como as principais problemáticas que orientaram a concepção 
das ações projetuais.

PESQUISA EXPLORATÓRIA

A Pesquisa Exploratória para coleta inicial de dados ocorreu através de um formu-
lário elaborado na plataforma Google Forms que esteve disponível entre os dias 27 de 
março de 2020 e 14 de abril de 2020, e contou com respostas de 28 mulheres a res-
peito do contato com mídias de moda. A partir dessa pesquisa pudemos traçar algumas 
das características do público-alvo que nortearam a elaboração de perguntas para as 
Entrevistas realizadas posteriormente.
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• Como você conheceu o conteúdo dos perfis que você segue?

Dentre as respondentes que seguem perfis com conteúdos voltados à moda, os 
meios por onde afirmaram conhecê-los são: por indicação — de amigos ou de outros 
perfis — (6 respostas), através das próprias redes sociais (6 respostas), anúncios nas re-
des sociais (3 respostas), por pesquisas na internet (2 respostas), em livros (1 resposta).

• O que te inspira nesses perfis? Por quais motivos você os segue?

O principal motivo apontado pelas entrevistadas para seguirem tais perfis se deve 
pelo sentimento de identificação que, por sua vez, também é decorrente de outros as-
pectos, como preferências de moda, beleza e ideais. O segundo fator mais recorrente 
é a utilização desses perfis como referências de estilo, lifestyle e personalidade.
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• Especifique

Os itens mais citados pelas 7 entrevistadas que afirmaram terem consumido al-
gum produto por indicação, são, respectivamente, roupas e maquiagens. Também foi 
possível perceber que a influência de compra aconteceu não somente na escolha de 
produtos específicos, como também pela escolha de determinadas marcas.

Por quê?

O principal motivo que interfere na influência de consumo é apontado por 10 das 
16 respondentes como a dúvida à respeito da veracidade e confiabilidade das indica-
ções, uma vez que muitas celebridades ou influenciadores são pagos para divulgar 
marcas e produtos, suscitando uma possível tendenciosidade.

ENTREVISTAS

Para a realização das entrevistas como parte da fase de Imersão em Profundida-
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de do Design Thinking, foram feitas chamadas através da plataforma Skype, tanto por 
áudio quanto por vídeo, com 7 participantes — pertencentes ao público-alvo analisado 
— que buscaram responder às seguintes questões: 

• Como você se sente em relação ao seu corpo atualmente?
• Você consegue apontar algum motivo que explique o modo que você se sente 

em relação ao seu corpo?
• Você faz ou já fez alguma dieta? Com qual intuito?
• Quando você compra roupas, você costuma experimentar? Qual é o seu crité-

rio para gostar de um modelo?
• Existe algum tipo de roupa que não te deixa confortável? Por quê?
• Você costuma seguir modelos, cantoras, blogueiras ou digital influencers nas 

redes sociais? Há algo que te inspira nelas?
• Alguma vez você se sentiu influenciada a comprar alguma roupa, consumiu de 

alguma marca ou fez alguma dieta indicada por esses perfis? O quê e por quê?
Tais perguntas foram formuladas com o intuito de entender em profundidade três 

principais tópicos acerca do tema “padrões corporais femininos impostos pela indústria 
da moda”, sendo eles: a relação entre as entrevistadas e seus corpos, seus hábitos de 
consumo no setor vestuário e comportamento nas redes sociais. Encontram-se abaixo 
as descrições das entrevistas realizadas, com alteração apenas nos nomes das partici-
pantes para que suas identidades sejam preservadas.

Entrevista 1

Idade: 23 anos

Profissão: Jornalista

A primeira entrevistada relatou ter vivenciado um período no qual não gostava 
muito de seu corpo, fazendo com que isso mudasse sua percepção em relação à moda 
e vestimentas. Atualmente, ela disse possuir uma maior auto-aceitação e conhecimento 
sobre seu corpo, mas, ainda sim, existem características que, em suas palavras, gosta-
ria de melhorar.

 Citou o estilo como motivo de não se aceitar inicialmente, pois buscava con-
sumir roupas que não eram “desenhadas” para seu biotipo, ocasionando uma grande 
frustração e cobrança pessoal para se “encaixar” em determinados tipos de roupas, 
também fazendo com que se comparasse à outras mulheres.

 Seu pensamento mudou no momento em que compreendeu a existência de vá-
rios tipos de roupas para diferentes corpos, e a partir disso conseguiu encontrar seu 
estilo próprio.

Quando nadava profissionalmente, seguia uma dieta com acompanhamento pro-
fissional feita para todos os integrantes da equipe, mas sem o intuito de emagrecer e, 
atualmente, busca apenas balancear sua alimentação de forma saudável, diminuindo o 
consumo de alimentos que tendem a engordar, como doces e refrigerantes.

Em relação ao consumo de roupas, a primeira entrevistada apresentou alguns 
fatores que influenciam a sua compra, sendo eles: gosto pessoal, o preço — acessibili-
dade em termos de valor econômico — e a versatilidade da peça — nesse caso, a entre-
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vistada considera importante consumir peças que estejam na moda, mas que também 
possam ser utilizadas quando não forem mais tendência90, e que possam ser usadas 
em diferentes ambientes sociais —. 

As “blusas sem alça” foram utilizadas para exemplificar quais vestimentas não 
se sente confortável em usar — mas gostaria —, por não encontrar tão facilmente uma 
peça que se adapte e sustente seus seios, ou seja, durante uma visita à loja é necessá-
rio que ela experimente muitos modelos, pois geralmente as peças que são expostas 
nos manequins possuem outro comportamento em seu corpo.

Ao ser questionada sobre quem costuma seguir nas redes sociais, a entrevistada 
afirmou seguir tanto personalidades já consagradas, quanto as que estão começando, 
sendo o estilo um fator decisivo de identificação, no qual busca referências para seus 
looks. 

Reconhece já ter sido influenciada a comprar produtos de maquiagem e skin 
care91, porém possui uma maior consciência quando referente à vestimenta, visto que 
não costuma comprar roupas de lojas virtuais — por falta de confiança e por sentir a 
necessidade de experimentar pessoalmente —, mesmo com a indicação de influencia-
dores.

Entrevista 2

Idade: 26 anos

Profissão: Redatora

A entrevistada tem dúvidas a respeito de como se sente com seu corpo, uma 
vez que considera estar bem e progredindo para uma maior auto-aceitação e criação 
de seus próprios padrões, porém, como está acima do peso, ainda existem questões 
— como estética e saúde — que são reforçadas negativamente, tanto por sua família, 
quanto pela sociedade.

Passou por uma época de grande carga de trabalho que culminou em uma acen-
tuada perda de peso, chegando a preocupar-se com possíveis transtornos alimentares. 
Esse período fez com que mudasse sua percepção em relação aos efeitos da ansieda-
de sobre seu corpo, visto que posteriormente era comum que seu peso aumentasse 
durante momentos de estresse.

Além de seu peso, possui preocupações relativas à sua descendência asiática 
e ela como afetará a estética de seus filhos, também se preocupa com características 
que começaram a se apresentar com o tempo — como pelos mais grossos e espinhas.

Por se classificar como mestiça92, considera que padrões estéticos sociais e cul-
turais ainda estão presentes, porém de forma mais distante, visto que a cultura asiática 
não está tão presente em seu cotidiano. Também compreende que, por estar solteira, 

90  De acordo com o novíssimo AULETE — dicionário contemporâneo da língua portuguesa — ten-
dência é a “característica temperamental ou orgânica que se manifesta com frequência”. O presente 
trabalho refere-se às tendências de moda, que são os produtos consumidos ou “o gosto de determina-
do público em uma estação do ano ou época específica.” (SENAC, [s.d])

91  Skin Care, também de origem inglesa, refere-se à rotina de tratamentos para a pele, para se alcan-
çar uma aparência hidratada, saudável e jovem.

92  Mestiço é o indivíduo que possui pai e mãe de etnias distintas (MICHAELIS, [s.d]). Nesse caso, 
está associado à descendência asiática da entrevistada.
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não se preocupa tanto com questões que possam influenciar na atração física.
Atualmente faz jejum intermitente como forma de entender o comportamento de 

seu corpo em questão de controle de ansiedade, e tem notado efeitos positivos prin-
cipalmente em relação ao seu emocional. Não utiliza o jejum como forma de restringir 
sua alimentação e se considera flexível em relação a ele.

Ao ser questionada sobre hábitos de consumo, a entrevistada afirmou ter o cos-
tume de comprar — principalmente pela internet —, e já possui um entendimento sobre 
quais roupas vestem melhor em seu corpo. Atenta-se ao tipo de tecido, estampa e à 
versatilidade da peça, buscando por modelos que possam ser replicados por costurei-
ras, visando uma maior variedade.

Outras duas condições que determinam o consumo de uma roupa, é a junção 
entre ser confortável e socialmente aceito. Tende a não sentir satisfação em comprar 
roupas muito justas, atribuindo esse fator tanto a questões de padrões corporais, quan-
to ao tecido.

Apesar de seguir diversas influenciadoras pelo lifestyle93 e trabalho, são poucas 
as pessoas que realmente lhe inspiram no ramo da moda, mas gosta de acompanhar 
mulheres que possuem contato com uma moda mais luxuosa, justamente para poder 
comparar quão padronizados são os gostos e estilos.

Assegurou que seu consumo não costuma ser tão influenciado em questão de 
vestuário quanto em outros ramos do mercado de beleza — como maquiagem, pentea-
dos e decoração de unhas —, sente necessidade de comprar produtos mesmo saben-
do que provavelmente não irá utilizá-los.

Entrevista 3

Idade: 20 anos

Profissão: Auxiliar de escritório e graduanda em nutrição

A entrevistada afirmou possuir três tipos de sentimentos em relação ao seu corpo, 
que alteram-se entre se sentir confiante, aceitável ou “horrível” — sendo esse o senti-
mento predominante —, nos dias em que se sente mal, costuma não sair de casa por 
possuir a sensação de que todas as roupas ficam ruins em seu corpo. 

Dois principais motivos apontados como explicação para tais sentimentos foram: 
a pressão familiar para que possuísse um corpo mais magro, e relatos de bullying por 
parte colegas da escola. Com isso, reforçou uma ideia de que seria necessário ser ma-
gra para ser aceita e, apesar de possuir discernimento e entender que esse não é um 
pensamento funcional, reconhece que essa ideia continua enraizada em suas convic-
ções.

Quando questionada sobre dietas, a respondente declarou que costuma “melho-
rar” sua alimentação, porém, apesar de possuir conhecimentos na área da nutrição, 
regularmente passa por períodos extensos de jejum e de restrição alimentar por medo 
de engordar. Tais atitudes já refletiram em sua saúde, tendo sido diagnosticada com 
anemia.

93  Em tradução direta do inglês, “lifestyle” é referente ao estilo de vida de um indivíduo. Nas redes 
sociais, se tornou um nicho de “atuação” de influenciadores, que compartilham seu dia-a-dia com o 
público.
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Em questão de consumo de roupas, afirmou que não se sente influenciada por 
tendências, e custa a comprar todo tipo de peça que considera bonita, porém evita 
adquirir shorts e certos macaquinhos e vestidos por ter vergonha de suas pernas e, 
quando os compra, tende a usá-los apenas em casa. “É um pouco doido, porque eu 
acho bonito e compro, mas não uso”, disse ela.

Atualmente em suas redes sociais, segue principalmente modelos e influencers 
plus size, citando nomes conhecidos dos movimentos Body Positivity e Body Neutrality 
como: Mariana Xavier, Thaís Carla, Alexandrismos e Jéssica Lopes. O principal motivo 
pelo qual as segue é a autoestima, honestidade e transparência, fazendo com que se 
sinta reconhecida.

Relatou que a principal influência que sofreu por parte das personalidades citadas 
acima, foi se sentir mais confiante em relação ao seu corpo, fazendo com que aprovei-
tasse verdadeiramente suas férias ao não ter vergonha usar biquíni pela primeira vez 
em 7 anos.

Entrevista 4

Idade: 21 anos

Profissão: Graduanda em odontologia

A entrevistada afirmou se sentir insatisfeita e desconfortável com seu corpo atu-
almente, justificando esse sentimento por não considerar que seu corpo esteja incluso 
em um padrão do que é considerado “bonito”.

 Não se recorda de ter seguido alguma dieta, mas diminui o consumo de refrige-
rantes para evitar o surgimento de celulites.

 Busca roupas que a façam se sentir bonita, mas tende a comprar calças e shorts 
com cós alto94 que escondam possíveis gorduras abdominais e atenuem sua silhueta, 
lhe deixando mais confortável. Atualmente, evita comprar e usar shorts por acreditar 
que esses evidenciam suas celulites, também se sente incomodada com blusas e ves-
tidos justos.

 Costuma seguir blogueiras nas redes sociais, citando como exemplo a influen-
ciadora Dora Figueiredo, que a inspira a buscar uma maior auto-aceitação, mas geral-
mente não é afetada por recomendações de compras no âmbito de vestuários. 

Entrevista 5

Idade: 20 anos

Profissão: Estagiária e graduanda em Design Digital

 A entrevistada disse não gostar de seu corpo e procura não pensar sobre esse 
assunto, porém, apesar de não ter uma boa relação com sua auto-imagem corporal, 
gosta de usar roupas que considera “reveladoras” mas compõem seu estilo pessoal, 
mesmo se sentindo desconfortável na maioria das vezes.

Relatou possuir esse sentimento de antipatia por seu corpo desde os 10 anos de 

94  Modelagem específica de calças, shorts e bermudas com cintura alta, caracterizada por alongar a 
silhueta. 
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idade, mas considera que as mídias, as redes sociais e a publicidade são os principais 
fatores que intensificam sua insegurança. Por esse motivo, sentiu a necessidade de de-
sativar sua conta no Instagram, meio onde costumava se comparar à outras mulheres, 
mesmo sabendo da existência de aplicativos que modificam a aparência em fotos.

Afirma que, desde sua infância, costuma estar constantemente em uma dieta que 
não considera saudável, empenhando-se em comer menos para promover a perda de 
peso. Já passou por períodos onde desejou aumentar sua massa magra, mas atual-
mente concentra-se em uma alimentação regrada por possuir um certo “trauma” de 
engordar.

Seus hábitos de consumo revelam uma forte preferência por compras online, inte-
ressando-se por peças e marcas que sigam seu estilo pessoal, sejam economicamente 
acessíveis e possuam um satisfatório prazo de entrega, além de apresentarem diferen-
tes formas para pagamento — principalmente boleto —. Raramente adquire roupas de 
lojas físicas, pois considera que as compras pela internet são mais fáceis e os produtos 
são mais variados.

A respondente relatou se sentir constantemente desconfortável em suas roupas, 
mas principalmente quando utiliza peças mais justas e curtas que expõem as partes de 
seu corpo pelas quais possui um “desgosto acentuado”.

Costumava seguir blogueiras de moda quando estava mais presente nas redes 
sociais, copiando estilos e expondo um grande desejo de “ser” as mulheres que seguia. 
Além disso, também tinha o hábito de seguir influenciadoras com corpos, pensamentos 
e estilos considerados “fora do padrão”, por considerar importante observar as diferen-
tes realidades que lhe transmitiam auto-confiança.

Afirmou ser frequentemente induzida a comprar roupas em determinadas lojas, 
apontando como motivadores a publicidade feita pelas influenciadoras, e o modo com 
que as fotos do são estrategicamente tiradas.

Após a entrevista, a entrevistada reforçou seu pensamento de que as redes so-
ciais podem ser nocivas e muitas vezes são usadas de maneira que deturpam a com-
preensão da realidade.

Entrevista 6

Idade: 23 anos

Profissão: Artista digital e freelancer

 A entrevistada disse não se sentir bem com seu corpo por considerar que ele 
não se encaixa em um “padrão de beleza” e, por esse motivo, já seguiu dietas com o 
objetivo de emagrecer.

Seu corpo também é apontado como o principal determinante de comprar uma 
roupa, visto que ela considera importante observar a forma como as peças se adequam 
a ele. Geralmente, seu consumo está muito mais ligado à fatores de necessidade do 
que desejo. Relata não se sentir confortável em usar saias e vestidos, uma vez que 
identifica traços masculinos em seu estilo e comportamento.

Segue influenciadores nas redes sociais, buscando inspirar-se em lifestyle e idéias 
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visuais. Afirmou ter sido influenciada por k-pop, doramas95 e vídeos na plataforma You-
tube, a consumir conteúdos de beleza e produtos como maquiagens.

Entrevista 7

Idade: 23 anos

Profissão: Graduanda em Design Digital

 A entrevistada afirma não se sentir confortável com seu corpo, considerando 
possuir problemas de imagem corporal devido à reprodução de padrões corporais aos 
quais não se encaixa, provocando sentimentos de incompetência e insuficiência em 
atingir esses ideais de beleza, porém, também possui consciência de que sua genética 
e biotipo são diferentes dos arquétipos propagados.

 Já fez algumas dietas para tentar emagrecer, porém, atualmente, seus hábitos 
alimentares são direcionados à sua saúde, em decorrência de uma anemia de ferro.

 No setor das vestimentas, a entrevistada aponta algumas mudanças de com-
portamento em relação ao consumo; apesar de procurar experimentar as peças, atu-
almente, suas compras acontecem principalmente no ambiente digital e, por isso, só 
consegue provar as roupas que comprou quando chegam em sua casa.

 Antigamente costumava comprar com base em tendências ou pela busca em as-
semelhar-se com pessoas à quem admirava, contudo, nos dias atuais, a entrevistada se 
interessa por peças que valorizem seu corpo e a deixem confortável. Por esses motivo, 
não costuma usar vestidos e blusas sem alça, uma vez que os mesmos costumam não 
se ajudar aos seus seios e restringem seus movimentos.

 Afirma seguir influenciadoras digitais que não são tão conhecidas quanto as 
grandes celebridades, tanto por inspirar-se nas referências de moda com as quais se 
identifica, quanto por suas personalidades e conteúdos.

 Nunca fez nenhuma dieta indicada pelos perfis que segue, devido à uma falta 
de confiança nos regimes propagados pela internet, mas já comprou roupas e marcas 
divulgadas pelos influenciadores por acreditar que eram indicações genuínas e por lhe 
agradam esteticamente.

APÊNDICE B — TESTE DE USABILIDADE

Além de visar analisar critérios operacionais e de compreensão do website já des-
critos previamente, o desenvolvimento do roteiro de teste também buscou abordar as 
participantes de forma informal e espontânea, para que se sentissem à vontade e não 
ficassem desconfortáveis com possíveis erros, assim como proposto por Preece et. al 
(2005).

Da mesma forma que as entrevistas virtuais — Apêndice A — considerou-se im-
portante manter a privacidade das usuárias. Para isso, foi também elaborada uma Carta 
de Consentimento — apresentada na íntegra no Apêndice C —, explicando às partici-
pantes os objetivos dos testes e do projeto, assegurando-as de que seus dados pesso-
ais e gravações não seriam publicados.

95  Gênero de novela ocidental, caracterizado por uma intensa dramatização da narrativa. 
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CRONOGRAMA DE TESTES

PRIMEIRA SEMANA

Escolha das participantes dos testes dos ciclos 1 e 2, e envio das respectivas Car-
tas de Consentimento.

SEGUNDA SEMANA

Início dos testes do ciclo 1, com as três primeiras participantes.

TERCEIRA SEMANA

Correções no protótipo, a partir dos feedbacks coletados.

QUARTA SEMANA

Início dos testes do ciclo 2, com as três últimas participantes.

QUINTA SEMANA

Correções no protótipo, a partir dos feedbacks coletados.

ROTEIRO DE TESTE

INTRODUÇÃO AO TESTE

“Oi, [nome da participante]! Obrigada por participar hoje. É importante dizer que 
você não está sendo testada, então não precisa se sentir nervosa ou até mesmo in-
timidada, porque nós estamos testando o protótipo do nosso website, que é a ação 
principal do TCC, então por mais que eu não possa te dar dicas para realizar as tarefas 
que vão ser pedidas, você pode se sentir livre para fazer os comentários que desejar, 
porque é importante para que a gente consiga melhorar a usabilidade do site.”

COMPREENSÃO

“Então, para começar, você vai ter um tempo para navegar pelas páginas do site. Vamos 
cronometrar 1min, e então começaremos com as tarefas específicas.” (Cronometrar 1min). 
“Você consegue me dizer sobre o que se trata o website?”

TAREFA-CHAVE 1: CADASTRO

“Começando com as tarefas, você poderia, inicialmente, se cadastrar no nosso site?” 
“Tudo bem?”

TAREFA-CHAVE 2: COLETIVO DÊ FORMA

“Certo, a segunda tarefa é procurar saber um pou-
co mais sobre o projeto e se inscrever para o coletivo.” 
“Tudo bem? Tranquilo? Algum problema?”

TAREFA-CHAVE 3: NOTÍCIAS

“Agora, salve uma notícia para ver mais tarde.” 
“Tudo bem?”
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TAREFA-CHAVE 4: QUIZZ

“A quarta tarefa é responder a um quizz e ver seu resultado” 
“Tudo bem?”

TAREFA-CHAVE 5: EVENTOS

“Certo, agora você poderia ir até os eventos do projeto e procu-
rar mais informações sobre um evento futuro e um evento passado?” 
“Tudo bem?”

TAREFA-CHAVE 6: CATÁLOGO DÊ FORMA

“O nosso site tem um catálogo de manequins, você poderia olhar 
os modelos disponíveis e descobrir mais informações sobre um deles?” 
“Tudo bem?”

TAREFA-CHAVE 7: SEU MANEQUIM IDEAL

“Depois de ter encontrado mais informações sobre esse modelo, você consegue criar 
o seu próprio modelo, tirando uma foto sua?” (É imprescindível Informar à participante que a 
funcionalidade é apenas um protótipo, portanto, não será necessário que tire nenhuma foto) 
“Tudo bem?”

ENTREVISTA

“Teve alguma tarefa que você teve dificuldade em realizar? Qual? Por que?”
“Existe algo que você ache que pode ser mudado ou acrescentado?”

APÊNDICE C — CARTA DE CONSENTIMENTO

Perfil da Participante

Nome: [Nome da Participante]

Idade: [Idade da Participante]

Função: [Função do Entrevistado]

Local: [Cidade]

Nível de Uso: Desconhece o produto

Informações Gerais do Teste

Tipo de Teste: Teste de Usabilidade Remoto

Produto Testado: Website Mobile Dê Forma

Nível de Desenvolvimento do Produto: Protótipo de Alta Fidelidade

Pesquisador-Responsável: [Nome do Responsável pelo Teste]

Pesquisador-Observador: [Nome do Observador]

Duração Estimada do Teste: 25 a 35 minutos
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O teste em questão é parte da etapa de validação da ação principal do Projeto 
Dê Forma para o TCC II de Design Digital do ano de 2020, e seu propósito é avaliar os 
níveis usabilidade do Website Dê Forma para dispositivos mobile, visando identificar 
erros ou oportunidades de melhorias. Sendo assim, a participante pode — e deve — se 
sentir livre para fazer perguntas e comentários durante a realização do teste.

O produto está desenvolvido em nível de prototipação de alta fidelidade, ou seja, 
possui níveis de detalhamento que possibilitam simular e medir a interação do usuário 
com o produto final. Contudo, por se tratar de uma representação, determinadas fun-
cionalidades não poderão ser acessadas em suas totalidades — nesses casos, será 
feita a comunicação prévia por parte do Pesquisador. O link para o protótipo será envia-
do no início do teste, e a participante deverá acessá-lo pelo navegador de seu celular 
smarthphone.

O teste será realizado através da plataforma Zoom, e gravado de duas formas 
diferentes, sendo elas:

• Gravação da chamada pelo Zoom, Google Meet ou Skype, onde a câmera do 
notebook/computador da participante deve estar apontada para suas mãos 
(que estarão em contato com a tela do celular) — não é necessário que a par-
ticipante tenha uma conta na plataforma Zoom, sendo possível ingressar na 
chamada com o link que será enviado pelo Pesquisador;

• Gravação da tela do celular da participante.
É importante ressaltar que as gravações do teste e as informações pessoais da 

participante não serão divulgadas sem seu consentimento prévio, apenas o relatório 
posterior do teste estará presente no Apêndice B do TCC.

Como gravar a Tela com dispositivos iOS:
https://support.apple.com/pt-br/HT207935

Como gravar a tela em dispositivos Android:
https://blog.trocafone.com/aprenda-o-passo-a-passo-de-como-gravar-tela-do-an-

droid/

___________________________________________________________________

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA GRAVAÇÃO

Obrigado por participar de nossa pesquisa de usabilidade!
Sua sessão será gravada para permitir que os demais membros da equipe envol-

vida no projeto observem e se beneficiem de seus comentários.
Ao iniciar o teste, será pedido para que você leia a declaração abaixo:
Eu, __________________________________________, entendo que minha 

sessão de teste de usabilidade em __/__/__ será gravada e concedo a permissão para 
que o Projeto Dê Forma use tal gravação com a finalidade de melhoria do projeto 
avaliado. Também estou ciente de que a gravação será utilizada apenas em contexto 
interno, sendo assim, não será divulgada externamente.
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