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RESUMO

A grande mídia nos fornece reiteradamente imagens acerca da beleza dos corpos fe-
mininos que, com a ascensão e difusão das mídias na Internet, estão submetidas a 
formas peculiares de circulação. Neste artigo, tomamos essas imagens como materia-
lidades discursivas e, a partir da perspectiva analítica de Michel Foucault, estabelece-
mos uma leitura para pensar as relações de poder que se instituem para as mulheres 
na constituição de suas identidades. Para tanto, lançamos mão, também, da crítica 
feminista e dos estudos de mídia que nos possibilitaram pensar na circulação das 
imagens dos corpos femininos e da relação das mulheres com seus corpos. A partir do 
formismo digital, tratado por Di Felice como o modo atual de circulação de informa-
ções na rede, encontramos não apenas a força desses discursos imagéticos como he-
gemônicos, mas possibilidades de confrontos com outros discursos em potencial cir-
culatório semelhante, como o de imagens que acolhem para a beleza uma diversidade 
de formas corporais femininas, a constituir uma espécie de ativismo digital feminista 
baseado no empoderamento feminino, possível nas peculiaridades do ciberespaço.
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Leitura discursiva do/no ciberespaço:
padronização e resistência dos corpos femininos

Introdução

Em nossa sociedade, desde a leitura de uma obra literária à visitação de expo-
sições de artes plásticas, dos telejornais às revistas eletrônicas, estamos envolvidos 
num processo de leitura cotidiano. Tão cotidiano que sequer nos damos conta de que 
essas produções nem sempre existiram, ou melhor, nem sempre existiram do modo 
como existem hoje. Mas qualquer material de estudo ou de entretenimento é sempre 
produzido sob condições sócio-históricas específicas, condições que instituem tanto 
as especificidades técnicas que o possibilitam, quanto as regras que permitem que 
seja classificado, agrupado ou legitimado enquanto tal. Do mesmo modo, tanto os 
conhecimentos que o constitui, quanto os conhecimentos que constituem os sujeitos 
estão submetidos a essas condições – e a certas condições – para que sejam tidos 
como verdadeiros (FOUCAULT, 1997). 

Na materialidade do discurso, o funcionamento da língua, os recursos estéti-
cos, as tecnologias de produção propiciam o modo como o discurso significa. Além 
do modo de significar do discurso, a circulação do dizer e sua pretensa finalidade 
significam na produção de sentidos. 

Partindo de uma visada discursiva em que o texto não se dá como uma estru-
tura, mas como um lugar de materialização do discurso, e pensando este a partir de 
uma perspectiva foucaultiana, ou seja, como uma unidade em que os enunciados 
diversos são agrupados, materializados e significados a partir de variados jogos só-
cio-históricos, podemos vislumbrar no gesto de leitura do texto o que se tem como 
verdade de uma dada época em uma dada sociedade. 

A partir da concepção nietzschiana de verdade, Foucault propõe também que 
pensemos como o verdadeiro de cada época é instituído. Para ele, o uso dos saberes 
está permeado por relações de poder. Estamos todos produzindo, construindo, nos 
relacionando, significando com base naquilo que tomamos como verdade ou que nos 
é apresentando como verdadeiro mediante de relações entre poderes e saberes. Por 
isso, a relação entre leitor e os mais variados textos não escapa a uma diversidade de 
poderes e saberes à qual esse processo de apreensão nos submete, sobretudo, quando 
aceita-se certos conhecimentos como verdadeiros e não outros (FOUCAULT, 2013).

Então, o discurso é ainda, sob determinadas condições sócio-históricas, uma 
prática social que constitui sujeito e objeto, pois em seu funcionamento produz e 
reproduz verdades mediante de processos que interessam à análise discursiva como 
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leitura crítica dos mais diversos materiais. Assim, no intuito de ler esses materiais 
como unidades de análise discursiva, devemos buscar também a historicidade das 
verdades que o constituem, as relações entre poder e saber que legitimam o(s) seu(s) 
discurso(s) (FOUCAULT, 1997). Mais que estabelecer uma interpretação de texto, se-
ria necessário entender como um texto significa e de quais contingências ele depende 
para significar (HASHIGUTI, 2009).

Inscritos nas mais diversas materialidades, os discursos circulam continuamente 
e atingem mais ou menos nossa vida em sociedade. O espaço digital ou o ciberespaço 
funciona tanto como um “veículo” do dizer, quanto como um suporte de leitura que 
permeia a vida de um terço da população mundial (GOOGLE, 2015) e afeta, no con-
texto tecnoinformativo contemporâneo, o cotidiano das pessoas por meio de correios 
eletrônicos, mídias digitais e redes sociais (DI FELICE, 2013). A fim de aproximar a lei-
tura discursiva dessa realidade, a perspectiva de análise foucaultiana nos traz ferramen-
tas para instaurar novos modos de olhar para o ciberespaço, atentando para questões 
como, por exemplo, a da constituição da identidade, no nosso caso, feminina.

Segundo Margareth Rago (1998), a história ocidental do conhecimento e das 
ciências foi feita entre e a partir de uma comunidade de homens. Os Estudos Femi-
nistas surgem como uma teoria crítica de saberes masculinistas e categorias de sua 
racionalidade que se pretendem universais. Próxima ao viés discursivo de Foucault, 
institui-se uma epistemologia feminista que se propõem a investigar como certas ver-
dades sobre um ser ou dever se mulher foram legitimadas, absorvidas e introjetadas 
pelas próprias mulheres. Esse modo de pensar a relação de saberes com a construção 
de suas identidades é fundamental para buscar espaços de liberdade em que pos-
sam resistir a estereótipos que as limitam (NAVARRO-SWAIN, 2015). Institui-se uma 
epistemologia feminista disposta a analisar o funcionamento de uma rede constitu-
tiva de relações sociais que controlam os corpos e os comportamentos das mulheres.

Como ferramenta crítica, a perspectiva da leitura discursiva nos servirá para 
analisarmos imagens de corpos femininos veiculadas no ciberespaço para que pos-
samos compreender, a partir de sua historicidade, alguns jogos de poder de que são 
formadas e que formam a relação das mulheres com seus corpos. Para esse fim, mo-
bilizamos os conceitos foucaultianos de biopoder e resistência e tecemos algumas 
considerações sobre mídia, identidade feminina e ciberespaço.

1 Biopoder e mulheres na mídia

Michel Foucault (1997) propôs que pensássemos o poder como um funciona-
mento que assume variadas formas ao longo da história. 

Desde a emergência do Estado Moderno, vivemos um momento político em 
que não é mais um poder soberano que controla a vida, mas uma trama fechada de 
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coerções materiais. A biopolítica aparece no século XIX como uma nova mecânica de 
poder sobre as populações e constitui-se de variadas técnicas disciplinares que visam 
extrair dos indivíduos a máxima potência de trabalho (FOUCAULT, 2002). Serão, 
então, diversos saberes que vão permear os usos que fazemos dos nossos corpos, a 
forma com que vamos nos relacionar com ele e com os corpos dos demais indivíduos, 
para que nós mesmos nos controlemos.

De forma cada vez mais localizados, as condutas, os sentimentos e os pensa-
mentos submetem os indivíduos ao poder de certos saberes legitimados, autorizados, 
regulamentados pela biopolítica. É a essa forma de controlar a vida em sua dimensão 
mais íntima que Foucault (2002) chama de biopoder. Via dispositivos1, o biopoder 
não somente disciplina os corpos, como, também, molda as suas subjetividades.

Buscando acompanhar trajetos históricos de sentidos materializados nas for-
mas discursivas da mídia, Maria do Rosário Gregolin (2003; 2007) explica que as ima-
gens que a mídia oferece e reitera constantemente são capazes de criar, na mediação 
entre leitor e realidade, efeitos normatizadores sobre os indivíduos, pois adquirem 
uma importância simbólica no imaginário cultural e social: “A circulação de imagens, 
na nossa sociedade, insere-se no processo sócio-histórico de produção de sentidos, no 
interior do qual as relações são fecundadas e permeadas pelas instituições produtoras 
de textos, que realizam o trabalho significante da cultura.” (GREGOLIN, 2003, p. 
104).

Como materialidades discursivas, os efeitos de verdade estabelecidos historica-
mente por meio dessas imagens “[...] operam um jogo no qual se constituem identi-
dades baseadas na regulamentação de saberes sobre o uso que as pessoas devem fazer 
de seu corpo, de sua alma, de sua vida.” (GREGOLIN, 2007, p. 18). 

Tania Navarro-Swain (2001) investigou as representações sociais das mulheres 
nas mídias ocidentais analisando uma diversidade de revistas “femininas” (aquelas 
direcionadas exclusivamente para mulheres) que em seus diversos conteúdos convida-
vam suas leitoras a modelarem seus corpos. Em suas capas, publicidades e matérias, 
nessas revistas o corpo da mulher apareceu como aquele “[...] contra o qual deve se 
erigir o mundo feminino e a indústria de cosméticos/ perfumaria/ ginástica/ produtos 
dietéticos/ medicina/ pesquisa [...]” (NAVARRO-SWAIN, 2001, p. 28). Ou seja, atra-
vessadas por discursos médicos e estéticos, as imagens oferecidas orientavam uma 
relação de construção da feminilidade e da beleza por meio dos corpos.

Associadas a inúmeros enunciados que estimulam a modelagem do corpo para 
a beleza, as imagens de corpos femininos circulam reiteradamente na grande mídia. 

1 Apesar dos diversos usos do termo nas obras de Foucault, aqui nos referimos, de um modo mais geral, a 
qualquer coisa que “[...] de algum modo tenha a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 
modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes.” (AGAM-
BEN, 2009, p. 13).
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Segundo Gregolin (2007), os efeitos de sentidos que essas imagens produzem subjeti-
vam a relação dos indivíduos com seus corpos, que, diante de uma meta estética a ser 
alcançada, vão buscar integrarem-se socialmente a partir desse êxito. Nesse sentido, 
aquelas revistas da grande mídia são verdadeiros dispositivos de biopoder, capazes de 
regulamentar os saberes com os quais as mulheres vão se disciplinar, cuidar e cons-
truir a beleza e o sucesso de seus corpos.

2 Contestação feminista

Mesmo que o discurso da beleza dos corpos das mulheres seja hegemônico, há 
um saber contrário a essa força. Por questionar as relações de poder e as produções 
de verdades que subjugam e limitam as mulheres, os Estudos Feministas e a análise de 
discurso foucaultiana convergem (RAGO, 1998; NAVARRO-SWAIN, 2015).

Tanto como movimento social, quanto como uma teoria crítica de influência 
pós-colonialista, os feminismos consideram que o corpo e a identidade das mulheres 
estão submetidos a interesses de manutenção das relações de homem-dominador e 
mulher-dominada, cuja base ou reforço são encontrados em linhas e categorias de 
pensamento (RAGO, 1998). Para escapar dessas relações, é necessário desconstruir 
saberes que as instituíram e as mantêm.

Segundo Tânia Navarro Swain (2001; 2015), por meio de valores culturalmente 
construídos ao longo de uma história de restrições das práticas e de modos de serem 
e estarem no mundo, a subjetividade e a identidade das mulheres são colocadas como 
homogêneas e naturais. 

Nas dietas, nos programas de treinamento físico, a busca por um corpo belo 
ideal atrela-se aparentemente a uma busca pela saúde. Desse modo, o discurso de 
revistas “femininas” sobre como deve ser o corpo das mulheres para que sejam belas 
é amparado por algumas noções científicas de nutrição, saúde, atividade física, apro-
veitando seus status científicos de verdade para legitimar-se.

Contudo, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no ano de 2002, ana-
lisou o valor nutricional de dietas publicadas em revistas brasileiras do mesmo perío-
do. Das 112 dietas analisadas, apenas uma atendia a requisitos mínimos para garantir 
a nutrição da pessoa, sendo o restante prejudicial à saúde (BELINNI, 2015). E sobre 
os efeitos dessa midiatização, acrescentam que a busca pela magreza tem passado por 
um processo que contraria a busca pela saúde:

Hoje, só no Brasil, um terço das meninas que estão no 9º ano do Ensino Fundamen-
tal já se preocupam com o peso, de acordo com uma pesquisa de 2013 do IBGE. A 
nível global, a probabilidade de que uma moça com idade entre 15 e 24 anos mor-
ra em decorrência de anorexia é 12 vezes maior que por qualquer outra causa. O 
Journal of  the American Academy of  Child and Adolescent Psychiatry constatou 
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que cerca de 60% das alunas no ensino médio já fazem dieta. A preocupação com 
a balança chega a atingir meninas com 5 anos de idade. (BELLINI, 2015, online).

Além disso, quando os corpos magros se apresentam como uma conquista da 
beleza feminina, a busca das mulheres pela integração social a partir dessa identida-
de pode ser afetada de tal modo a priorizar valores menos saudáveis que estéticos. 
Nesse discurso produzido pela mídia, o da magreza como um ideal da beleza, saúde 
e sucesso do corpo feminino instala uma cultura de um tipo de beleza padronizada.

A jornalista e escritora feminista Naomi Wolf, em seu livro O mito da beleza 
(1992), denuncia esse processo de padronização dos corpos das mulheres: “A cultura 
obstinada pela magreza feminina não é obcecada pela beleza da mulher, mas sim pela 
obediência feminina. A dieta é o sedativo político mais potente da história da mulher. 
Uma população levemente louca é uma população dócil.” (WOLF, 1992, p. 247).

Wolf chama-nos a atenção, de um modo geral, para o aspecto controlador dos 
efeitos das restrições de uma beleza feminina. A constante preocupação como o al-
cance do corpo magro desejável mantém as mulheres muito ocupadas, investindo 
suas forças físicas, emocionais e financeiras na busca desse objetivo. A dieta funcio-
naria como sedativo político porque dociliza os corpos femininos, constituindo mais 
uma forma de controlá-las. 

Para esses feminismos, a discriminação da diversidade de corpos femininos 
pelo discurso da magreza como padrão de beleza é um dos reducionismos de um ser 
mulher estereotipado. Mas como contrapô-lo? E onde e como circulariam os discur-
sos imagéticos contrários à padronização dos corpos femininos?

3 Resistência no ciberespaço

A difusão de um discurso depende também de sua capacidade circulatória. 
Como é sabido, antes do advento e da ascensão da Internet, era via mídia impressa 
e, depois, da televisiva que textos, imagens e sentidos circulavam com maior alcance. 
Os grandes grupos empresariais dominavam o mercado midiático e as produções que 
circulavam a partir dele estavam sujeitas ao crivo de seus interesses.

Com a popularização da Internet, as mídias de massa hospedam-se no ciberes-
paço. As revistas “femininas”, em sítios oficiais ou as páginas divulgacionais, ganham 
na rede mais uma via de difusão, agora em escala mundial, ampliando a construção 
hegemônica da imagem do corpo feminino belo, saudável, desejável.

Massimo Di Felice (2013), sobre a topologia das redes de computadores, escla-
rece que houve três grandes fases nos modos de circulação de informações no ciberes-
paço. Na primeira fase, chamada centralizada, refere-se aos primórdios da Internet, 
em que o acesso era restrito a um número reduzido de usuários e o potencial circula-
tório era baixo. 
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Já na segunda fase, a descentralizada, a Internet torna-se veículo das mídias 
alternativas e não comerciais e um espaço de possível resistência a discursos hegemô-
nicos (DI FELICE, 2013). Podemos dizer que, sob essas condições, os corpos que a 
mídia de massa não compra e não vende podem aparecer e circular.

Contudo, é um terceiro momento que possibilitaria a circulação das informa-
ções cada vez mais em rede, na forma distribuída. A partir da Internet banda larga, 
muito mais rápida e barata, ocorre uma alteração tecnoinformativa que vai democra-
tizar a comunicação e o acesso à produção e à circulação de materiais no ciberespaço. 
A grande capacidade interativa desse momento dá potência para a difusão a baixo 
custo por meio de ferramentas de compartilhamento (DI FELICE, 2013). O número 
de usuários cresce muito e a reprodução e criação de conteúdos digitais são ampla-
mente difundidas via redes sociais.

Di Felice utiliza os diagramas de Paul Baran2 como analogia para ilustrar as 
estruturas comunicativas das diversas topologias de redes informativas nas fases de 
constituição das redes da Internet (Figura 1).

Figura 1: Topologia de redes: centralizada, descentralizada e distribuída.

Fonte: Di Felice (2013, p. 55).

2 O texto original de Paul Baran poder ser consultado em Rand Memoranda on Distributed Communication 
(1964). Disponível em: <http://www.rand.org/publications/RM/baran.list.html> Acesso em:  02 jul. 2015.
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O contexto tecnoinformativo contemporâneo é o momento da forma distri-
buída3. Os recursos digitais que dispomos hoje promovem a circulação e produção 
de uma variedade de discursos em alta potência de alcance, e o ciberespaço tornou-
-se o mais importante suporte e veículo de uma diversidade de materiais e discursos 
contra-hegemônicos. Antes dessa possibilidade, esses discursos circulariam em uma 
capacidade muito menor. É principalmente a falta de centralidade que possibilitaria 
escapar a um monopólio discursivo sobre a beleza feminina. 

Se a mídia se institui como um mecanismo disciplinar contemporâneo (GRE-
GOLIN, 2013), a Internet tornou-se não apenas seu novíssimo veículo, como um es-
paço de coexistência ou circulação simultânea de diferentes mídias e uma diversidade 
de informações e materiais. A topologia descentralizada seria a brecha pela qual o 
discurso do corpo ideal circularia com a mesma capacidade circulatória que outros 
discursos. Discursos contra dispositivos de biopoder, como o discurso antipadroniza-
ção dos corpos femininos, são possíveis.

Escapar ao biopoder é tratado, em termos foucaultianos, como uma prática de 
resistência. Na medida em que as relações de poder estão em todo lugar, a resistência 
é a possibilidade de criar espaços de luta contra poderes e de transformação em toda 
parte (REVEL, 2005). É encontrar os espaços de liberdade nas brechas do controle 
social mediante estratégias e táticas.

É da positividade do poder da mídia hegemônica que emergem estratégias de 
resistência, que contrariam os efeitos de verdade produzidos pela hegemonia discur-
siva. Como um espaço passível de ocupação por ideias contra-hegemônicas, o cibe-
respaço apresenta brechas, fissuras, onde é possível contrapor essas ideias; um espaço 
de possibilidade de luta contra esse discurso. 

4 Corpo gordo no ciberespaço: resistência

É justamente no ciberespaço que ganhou notoriedade o trabalho da artista 
plástica brasileira Evelyn Cardoso Queiroz dos Santos, que tem a diversidade dos 
corpos femininos muito presente em suas artes. Com as ferramentas de comparti-
lhamento nas redes sociais, sua personagem Negahamburguer fica conhecida por e a 
partir de uma grande variedade de usuárias do Facebook. 

Tamanha a repercussão que teve o compartilhamento de suas ilustrações fez 
com que a artista recebesse centenas de depoimentos virtuais. A identificação com 
os corpos e o apreço pelo modo com que eram apresentados sensibilizou centenas 
de mulheres que escreveram em agradecimento à artista, muitas vezes contando suas 

3 No Brasil, a Web 2.0 ou velocidade banda larga de acesso a Internet está, atualmente, presente em mais de 
37% dos domicílios, e é regulamentada por um programa nacional do governo – o Programa Nacional de 
Banda Larga –, que, entre outras competências, promove alianças políticas para oferecer essa tecnologia a 
baixo custo para a população.
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histórias sobre as relações negativas que tinham com os próprios corpos e processos 
de autoaceitação. Em 2013, a artista cria a fanpage www.facebook.com/olanegaham-
burguer, alcançando milhares de seguidoras/assinantes. Queiroz começa a desenhar 
outras personagens, as personagens dos depoimentos que recebe.

A rede social permitiu que tantas leitoras tivessem contato com sua arte e envias-
sem suas histórias que, ao final do mesmo ano, Queiroz lança o projeto Beleza real, com 
intuito de produzir um livro homônimo composto com as ilustrações feitas a partir delas:

O projeto consiste em apresentar, por meio de intervenções urbanas, livros, objetos 
e outras ações, histórias de mulheres REAIS que sofreram algum tipo de discrimi-
nação por preconceito a suas condições e por pressões de padrões sociais de beleza. 
São mulheres LINDAS que relatam o que já sofreram por serem magras, gordas, al-
tas, baixas, negras, albinas, por terem pelos, por não terem peito ou qualquer outro 
aspecto dos seus corpos e até pela simples condição de seu gênero. Pela condição de 
ser MULHER. (QUEIROZ, 2015, online).

A partir do sítio colaborativo Catarse, o financiamento voluntário de 683 pes-
soas fez com que, em dezembro de 2013, o projeto arrecadasse mais que o dobro do 
necessário para os custos previstos. Em 2014, 50 depoimentos e 50 ilustrações com-
puseram o livro Beleza real, em versão física.

No intuito de olhar os corpos femininos como belos em suas diversas possibi-
lidades, Negahamburguer apostou na representatividade como um recurso feminista 
antipadronização apresentando, entre outros tipos físicos, corpos gordos (Figuras 2 e 
3) envoltos numa atmosfera bem distante da desaprovação ou da censura.

Figura 2 – Negahamburguer

Fonte: Queiroz, 2015, online.
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Dentre outros aspectos visíveis (Figura 2), é possível perceber que há na perso-
nagem ilustrada uma tranquilidade em exibir o corpo, em ser gorda. Em contraposi-
ção à eterna insatisfação em busca do corpo “perfeito” e à vergonha de não corres-
ponder a esses padrões, o corpo negro gordo se impõe em todas as suas saliências, 
as dobras, o rosto cheio. As mãos na cintura denotam uma postura autoafirmativa.

Figura 3  – Negahamburguer

Fonte: Queiroz, 2015, online.

Depois (Figura 3), é a sensualidade de uma mulher gorda que ganha visibilida-
de, uma possibilidade que é negada pela magreza como padrão estético e erótico. O 
corpo gordo provocativo, nu, é exposto voluntariamente pela personagem como um 
corpo de prazer.

Importa para pensarmos que esses corpos femininos gordos estão à mostra, em 
alguns casos, nus ou seminus. Não há uma obediência ao disfarce das formas desses 
corpos, não há tampouco recato das personagens. Em ambas as ilustrações, a suavi-
dade da aquarela empresta à imagem uma leveza que contraria a ideia de agressivida-
de do corpo gordo. As pontas dos pés na Figura 3 também. 

Muito diferente das imagens de derrota dos corpos gordos que vendem o ideal 
das dietas e uma beleza da magreza, esses corpos convidam a outra relação com suas 
formas. Esses dois exemplos de ilustrações do livro contrariam a severidade e a insa-
tisfação com o corpo gordo propostas pelas imagens de beleza ideal.

A representatividade é um aspecto importante da exposição do corpo femini-
no: o corpo gordo existe, ele não é só branco, ele não é só crespo. Ele não está nas 
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revistas femininas, mas está no ciberespaço, em circulação e sem hostilidade, sem 
censura. São corpos gordos acolhidos pela beleza.

A constante reiteração de imagens que colocam uma beleza padronizada pela 
magreza feita pela mídia hegemônica exerce poder sobre como as mulheres se veem 
e/ou como querem ser vistas. Quando as mulheres não se reconhecem nos modelos 
de um “belo feminino”, podem buscar tão constantemente alcançá-lo que se sentirão 
frustradas quando não obtiverem sucesso. Desse modo, as imagens podem formar a 
identidade de suas leitoras, formatar suas subjetividades, formatar suas relações com 
seus corpos, e, por conseguinte, moldar seus corpos.

O alastramento da circulação desses discursos no ciberespaço também faz com 
que essas reiterações se insiram no campo do dizer de forma cada vez mais global. 
Num movimento contrário, o ciberespaço, em seu formismo descentralizado e poten-
cial difusor, colocou também discursos outros em circulação. Com mais ou menos 
105.000 curtidas no Facebook, a funpage da Negahambuguer divulgou e divulga a 
imagens desses corpos femininos que intitula reais. São agora novas simbologias que 
circulam. Negahamburguer cria uma nova economia simbólica em circulação e reite-
ração permitida pelo ciberespaço.

A partir do compartilhamento de textos imagéticos contra-hegemônicos, nes-
sas artes, encontrou-se a fissura em que se estabeleceu um espaço de empoderamento 
do corpo feminino gordo, sua beleza possível, a beleza da sua realidade e de seu 
existir. E, de fato, a atmosfera da aceitação e do amor-próprio na diversidade dos cor-
pos femininos instituiu novas formas de relação de muitas mulheres consigo mesmas, 
com seus corpos, que chegaram ao nosso conhecimento por meio dos depoimentos. 

Ser diversamente bela, ser bela fora dos padrões das mídias de massa gera outra 
relação das mulheres com sua identidade e subjetividade. Por isso, o sentimento de 
pertencimento proposto por essas ilustrações é amplo, pode ir além da ideia de uma 
beleza exclusivamente gorda. Ao contrário, ampliam-se as possibilidades de beleza 
que resistem ao controle e à homogeneização dos corpos femininos.

Não é, então, outra forma de biopoder que se propõe, mas uma resistência aos 
efeitos de poder do controle e da padronização do corpo feminino aceitável como 
belo. Por acolherem a pluralidade, mudam a relação das mulheres com seus corpos, 
mas não imprimem em seus anseios a necessidade de modelarem seus corpos. Pro-
põe-se o deixar ser e o permitir-se ser de maneira que escapem ao biopoder. A arte 
feminista de Negahamburguer ocupa e resiste a efeitos do biopoder no ciberespaço.

Aqui, o alcance comunicacional midiático, expandido pela configuração difusa 
do ciberespaço, aparece integrando demandas de um feminismo que trata da constru-
ção da identidade feminina pela via da autoaceitação, como forma de empoderamen-
to das mulheres, realizado a partir de uma rede de relações entre elas. Constitui, desse 
modo, um tipo peculiar de ativismo político pela mídia que abarca relações pessoais, 
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das mulheres consigo mesmas e com as demais, e que acompanha as características 
próprias do ciberespaço. Seus múltiplos recursos funcionam como uma ferramenta 
de resistência política na medida em que permite às mulheres o acesso, a interativi-
dade e a produção de conteúdos combativos de sua estereotipação, que permitem 
que se reconheçam como belas nas suas variadas formas corpóreas, na contramão do 
sedativo político em que consiste a busca pelo corpo perfeito. 

Considerações finais

Vimos que, a mídia hegemônica, impressa, televisiva ou digital, reitera cons-
tantemente em seus discursos imagéticos um padrão para a beleza dos corpos das 
mulheres. Por isso, nossa pergunta foi norteada por abordagens que questionam uma 
verdade que é imposta pela legitimação que a mídia faz da ciência da saúde, que, 
como vimos, não corresponde, exatamente, ao que de fato, os estudos desta natureza, 
no caso aqui abordado, de Bellini (2015), preconizam. 

Portanto, ao mobilizarmos os conceitos foucaultianos de biopoder e resistência 
e trazermos à luz os estudos da mídia e de uma perspectiva crítica feminista, pude-
mos constatar a positividade do poder, quando temos no ciberespaço imagens que 
acolhem para a beleza uma diversidade de formas corporais femininas. A arte de 
Negahamburguer trouxe-nos exemplos de discursos imagéticos que ampliam as rela-
ções das mulheres com seus corpos possíveis no contexto contemporâneo das mídias 
digitais.

E finalmente, também podemos dizer que, com a circulação do dizer e do mos-
trar novas formas de olhar os corpos, institui-se uma resistência à verdade posta e 
imposta como padrão de beleza dos corpos femininos, seja em sua forma, seja em 
sua cor, como é o caso dessa fanpage. Como foi dito, as reações do público feminino 
leitor foram as mais diversas e, a partir destas, as publicações ganharam fôlego e 
destaque entre outros modos de dizer e de mostrar o corpo feminino, como um corpo 
plural, assim como as identidades e subjetividades.
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