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Pornografia com mulheres gordas: o regime erótico dos corpos 
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Resumo: Este ensaio pretende refletir sobre o nicho de mercado pornográfico que trabalha 
com as mulheres gordas, através da análise de algumas categorias encontradas em 
ambientes virtuais voltados para o consumo deste material. Na primeira parte do trabalho, 
procuro recuperar o imaginário social sobre a gordura e sob sua forma medicalizada, a 
obesidade. Em seguida, esboço algumas relações entre gordura e o conceito de 
performances de gênero, utilizando-me tanto de autoras feministas quanto de autoras que 
compõem os chamados “fat studies”. Por fim, reflito ainda sobre as especificidades do 
mercado da pornografia, seu duplo papel de transgredir e reproduzir normas sociais e, 
posteriormente, realizo uma análise de alguns sites que contém a chamada “pornografia 
gorda”. 
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Abstract: This essay reflects on a niche of pornography market that portrays fat women as 
protagonists. I intend to do so by analyzing some of the categories found in virtual 
environments that are devoted to the consumption of such material. At first, I intend to 
retrieve the social imaginary related to fatness and its medicalised form, obesity. Then, I draft 
some relations between fatness and the concept of gender performativity, through the 
theoretical works produced in feminism and fat studies fields. Finally, I reflect on the 
specificities of pornography market and its double role as a tool to transgressing and 
reproduce social norms. I also make an analysis of some of the web sites that contains the 
so called “fat pornography”. 
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Quando, pela primeira vez, cogitei estudar o tema da pornografia com mulheres 

gordas, instigada pelo texto de Kulick (2012), imediatamente me lancei na busca por vídeos 

do gênero. Nessa procura, me deparei com inúmeros sites especializados neste seguimento 

comercial já bastante solidificado e, não obstante o pouco arcabouço teórico que tenho 

acerca do tema da pornografia, me lancei nessa empreitada incerta. O primeiro vídeo que 

assisti estava disponível em um site que se caracterizava por agregar produções que 

traziam mulheres gordas como protagonistas. Embora meu acesso ao vídeo fosse 

prejudicado por uma verdadeira torrente de pop-ups, finalmente consegui me livrar da 

publicidade indesejada e apertar o botão de play. O curto espaço de tempo da produção, 

aparentemente amadora, apresentava uma mulher bastante gorda que, diante da câmera e 

sob os acordes de um jazz incidental, acariciava-se como que para destacar sua gordura. Ao 
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longo dos quatro minutos do vídeo, ela alternava entre simular atividades físicas, afagar sua 

própria barriga e se exibir em posições sexualizadas para a câmera. Na primeira parte do 

vídeo era sugerido que a atriz, deitada em sua cama, possuía pouca mobilidade devido à 

disposição do seu corpo no leito e a seu tamanho. Parecia parte fundamental do filme, no 

entanto, surpreender o expectador, dado a ver que a expectativa de imobilidade era vencida 

pela flexibilidade e dinamismo com que a protagonista realizava atividades físicas. Sentada 

em sua cama, ela tocava a ponta dos pés e, mais adiante, se levantava sem maiores 

dificuldades para, por fim, alongar-se até tocar o chão com a ponta dos dedos. O potencial 

pornográfico do filme descrito afasta-se do jogo performático rotineiro representado em 

tantos outros, quando o prazer sexual está diretamente relacionado a exposição do sexo 

explícito e das genitálias dos atores. Neste filme, a região genital nem mesmo é objetificada 

e, ao contrário de produções mais tradicionais que também representam mulheres exibindo 

seus dotes físicos para a câmera, não vemos a protagonista esforçando-se para convencer 

o espectador a se engajar num jogo erótico. Antes, a força da produção reside na 

espetacularização daquele corpo gordo em sua totalidade e na sua incrível desenvoltura. 

A pornografia com mulheres gordas é um universo que suscita uma série de 

questões justamente pelo seu caráter contraditório e controverso. Numa sociedade 

permeada por tantas restrições à gordura, qual o espaço para a emergência das 

representações eróticas da gordura e como podemos analisá-las? Visto que pessoas gordas 

e obesas padecem do estigma social associado a ideia de que seus corpos são a 

representação de uma falha moral e social, quais são os mecanismos do desejo que 

permitem a emergência deste tipo de pornografia? 

Sabemos que a gordura, principalmente o seu excesso2, encarnado na figura do 

obeso, e suas representações culturais, mobilizam uma série de atores sociais que sugerem 

argumentos que oscilam entre condená-la a vilã mortal a, menos frequentemente, torná-la 

possibilidade legítima de transgressão paradigmática através do corpo (KULICK, 2012; 

WAAN, 2009). Mais comum, entretanto, é a associação da gordura com atributos como a 

preguiça, o desleixo, o descontrole e a incapacidade, repousando sobre essa corporalidade 

a discriminação e o preconceito em muitos contextos ocidentais: 

 

Discriminações baseadas no peso são um grave fenômeno de túmulo ao 
berço. Pessoas gordas são oficialmente impedidas de adotar crianças na 
China. Na Grã-Bretanha, clínicas de saúde podem recusar-se a realizar 
fertilizações in vitro para mulheres gordas (BBC News,2006). Nos Estados 

                                                           
2 Claramente a noção de excesso associado à gordura varia no tempo e no espaço, a partir do treinamento do olhar em um 
dado contexto (VIGARELLO, 2012). 
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Unidos, o departamento de saúde pública adverte que parentes devem 
prevenir a obesidade infantil. Eles até encorajam a amamentação, com seus 
muitos benefícios, como para acabar com isto. Garotas de cinco anos tem 
medo de ganhar peso (Davison & Birch, 2001; Irvine, 2001; Richardson, 
1971). Com dez anos, crianças gordas são escolhidas por último como 
amigas por seus pares (Latner & Stunkard, 2003)” (WANN, 2009, p. 25, 
tradução minha)3. 

 

Para Goffman (1988), o estigma é um atributo que confere ao seu detentor uma 

condição de inferioridade ontológica e constitui uma desarmonia entre a identidade social 

virtual e a identidade social real. O autor alerta para a existência de outras características 

que produzem dissonância entre as identidades virtuais e reais, mas estes outros atributos 

alteram positivamente a avaliação prévia que fizemos do sujeito. O estigma é um atributo 

que diferencia o sujeito negativamente do estereótipo criado para a categoria a qual ele 

supostamente pertenceria. O atributo em si não é depreciativo. “O estigma é, então, na 

realidade, um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo” (GOFFMAN, 1988). A 

questão do estigma surge com o acordo tácito que todos os participantes de uma 

determinada categoria devem cumprir. O indivíduo estigmatizado não foge desse acordo, ele 

tem as mesmas convicções sobre a identidade e, normalmente, assume que ficou aquém 

das expectativas daquilo que ele deveria ser. Trata-se de uma marca que afasta as 

possibilidades daquele indivíduo de ser aceito irrefletidamente nas mais corriqueiras 

relações sociais e que diferencia o sujeito, negativamente, do estereótipo criado para a 

categoria a qual ele supostamente pertenceria. Os estigmatizados são vistos, via de regra, 

como não-humanos ou menos humanos, exauridos de suas subjetividades, rejeitados como 

dejetos e postos do outro lado do limite identitário dos sujeitos. Dada as recorrentes 

ocasiões em que o corpo gordo é objeto de repulsa social, parece adequado colocá-lo como 

corpo estigmatizado, a partir da interpretação de Goffman. 

O estigma acima retratado também reflete as consequências sociais da 

patologização da gordura e do intenso combate que vem sendo lançado contra o corpo 

gordo tendo como justificativa os discursos médicos e a busca por uma vida considerada 

mais saudável. A obesidade é considerada uma doença crônica não transmissível 

caracterizada pelo excesso de gordura corporal que pode gerar danos de diversas ordens 

ao seu portador (PINHEIRO; FREITAS; CORSO, 2004). É considerada uma doença cujo 

                                                           
3 No original: “Weight-based discrimination is a cradle-to-grave phenomenon. Fat people are officially barred from adopting 
babies from China. In Britain, health clinics may refuse in vitro fertilization to fat women, and the British Fertility Society has 
recommended a general ban (BBC News, 2006). In the United States, public health departments advertise that parents should 
prevent childhood ‘obesity.’ They even encourage breast-feeding, with its many benefits, as a means to this end. Girls as young 
as five fear gaining weight (Davison & Birch, 2001; Irvine, 2001; Richardson, 1971). At age ten, fat children are chosen last as 
friends by peers (Latner & Stunkard, 2003).” (WANN, 2009, p. 25). 
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maior risco é que sirva de gatilho para o aparecimento de outras doenças. O meio mais 

comum de classificar medicamente uma pessoa como obesa é através do Indicie de Massa 

Corporal (IMC). Assim, se o sujeito dividir o peso em quilos pela altura ao quadrado e o 

resultado for superior a 25 já deve se preocupar. Pode ter sobrepeso, obesidade grau I, II ou 

III, a depender do resultado do cálculo do IMC. A obesidade vem sendo tratada como um 

problema de saúde pública e vem ganhando o status de epidemia global, já que se torna 

cada vez mais recorrente, sobretudo em países ricos. Estudos nutricionais explicam o 

“fenômeno” por meio da ideia de que, durante a mudança de estilo de vida no período 

moderno, não houve uma adaptação adequada no quadro alimentar. Mas, na verdade, 

pessoas gordas ou muito gordas sempre existiram. Como toda doença, a obesidade 

precisou ser construída através de uma rede de atores, coisas e procedimentos que 

possibilitaram a medicalização destes corpos, que foram se tornando dissonantes. 

Vale lembrar, entretanto, que a definição de quem pertence a categoria de 

gordo/obeso varia no tempo e no espaço, ainda que hoje pareça depender de cálculos 

matemáticos infalíveis e objetivos, como o IMC. A suposta objetividade em torno da criação 

de fórmulas matemáticas para a mensuração e categorização da gordura denota um 

processo de racionalização que vem caracterizando os saberes médicos na modernidade e 

modificando a forma como apreendemos a gordura. Para Vigarello (2012), a história da 

gordura é uma história da depreciação com variantes situacionais. Se em momentos 

pontuais da história (ocidental) a recepção social da gordura era celebrada, foi 

principalmente no período moderno que novos sentidos passaram a constituir essa 

condição. O corpo gordo na modernidade é tomado como objeto de escárnio, quando as 

características de caráter daqueles que possuem esta condição são equiparadas às formas 

do corpo e associadas ao descontrole, preguiça, falta de higiene e glutonaria (VIGARELLO, 

2012). Em texto que discute a relação entre gordura e gênero a partir da perspectiva 

proveniente dos fat studies, a autora Samantha Murray (2009) reflete sobre a construção 

deste estigma relacionado à gordura e argumenta que atribuímos códigos sociais e culturais 

aos corpos através de um processo de sociabilização. Neste processo, treinamos nossa 

percepção para identificar determinadas marcas fenotípicas dos indivíduos como signos que 

evocam imediatamente significados e valores. São estes significados que, segundo ela, 

permitem nossa inserção no mundo e, principalmente, tornam possível a atribuição de 

sentido para os corpos dos outros. Samantha afirma que os marcadores corporais de 

diferença são interpretados, na sociedade contemporânea, a partir de um código 

fundamentalmente binário, que tenta conformar a pluralidade corporal em categorias como: 
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saudável e não-saudável, normal e patológico, aceitável e não-aceitável, e, porque não 

dizer, desejável e não-desejável. 

Mais do que indicarem as categorias interpretativas a partir das quais nos 

colocaremos no mundo, esses marcadores criam uma verdade que, apesar de não ser 

unívoca – variando conforme o contexto –, contribui para a fabricação de uma estabilidade 

na análise dos corpos. A lógica por trás desse processo de atribuição de qualidades é, 

segundo a autora, uma lógica de cunho liberal e humanista. Essa lógica confere 

características e oferece categorizações a uma subjetividade encerrada dentro dos corpos, 

como se os marcadores corporais fossem uma representação dessa subjetividade, um 

externo que representaria o interno. A gordura, portanto, apareceria como a materialidade da 

essência do sujeito, tornando-se o corpo, portanto, o lugar onde se pratica, através da 

imagem, um exercício da identidade (GOLDENBERG, 2002). Oposta a essa flacidez moral 

que resulta da gordura, vemos florescer no contexto ocidental uma cultura ocupada em 

talhar corpos atléticos e robustos, que se manifestam especialmente no desenvolvimento 

dos músculos. Courtine (2008) afirma que quando a cultura do músculo se instala nos EUA 

logo se espalha pelo mundo, no século XX, o conteúdo ascético da nova economia corporal. 

Desta forma, o músculo é visto como fruto de um trabalho e cuidado sobre si, passando a 

ser percebido como o símbolo do controle dos impulsos “naturais”, da resignação e do 

esforço. O contrário de tudo isto seria o corpo gordo. 

Embora sejam culturalmente percebidos como desviantes, os corpos gordos são, 

por outro lado, objeto de desejo, gerando um nicho erótico lucrativo. A grande contradição 

aqui, como se observa, é a de que, apesar da gordura ser compreendida como doença na 

forma da obesidade, e, sintomaticamente vivermos numa cultura que tenta se livrar da 

doença, o desejo pelo corpo obeso permanece. Resta perguntar-nos o que, a despeito 

desse imaginário altamente depreciativo para com as pessoas gordas, possibilita que estes 

sujeitos possam ocupar o lugar do erótico em algumas produções do mercado pornográfico. 

 

Feminismo e gordura: novas leituras 

Antes de adentrar propriamente na análise das categorias associadas à gordura 

nos sites pornográficos, cabe-nos apresentar algumas breves considerações sobre as 

relações entre gênero, gordura e erotismo. A importância em tocar nessas relações, no 

contexto desse trabalho, se dá especificamente por dois motivos: primeiro, por causa do 

papel que a gordura desempenha na performance da feminilidade; segundo, porque a 

imensa maioria das produções pornográficas com pessoas gordas das quais tive acesso 

representavam mulheres. 
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Estudos como os de Swami e Tovéeb (2009) e Monaghan (2005) abrem 

possibilidades interpretativas ao evidenciar a emergência de novas economias eróticas em 

comunidades de aceitação e positivação da gordura. No estudo de Monaghan, a gordura 

deixa de ser entendida como uma unidade e as nuances dos corpos gordos masculinos são 

postas em categorias forjadas a partir da sociabilidade homossexual masculina. Swami e 

Tovéeb, por outro lado, chamam a atenção para os chamados “fat admirers” (FAs), os 

apreciadores de mulheres gordas, que, neste estudo qualitativo, têm suas preferências 

medidas. 

Há uma forte ligação entre gordura e gênero. Aproximações entre a obesidade e 

sobrepeso com a temática de gênero também já foram feitas por teóricas feministas, 

sobretudo na literatura anglófona. Um clássico sobre o assunto é “Gordura é Uma Questão 

Feminista: um manual de auxílio para quem come sem parar”, de Susie Orbach (1978). A 

autora considera que a gordura é uma recusa a um papel social previamente estabelecido, 

uma resposta do corpo frente às pressões do patriarcalismo e da sociedade androcentrada. 

O texto de Orbach, entretanto, dá-nos a entender que a ideia da gordura está ligada ao 

descontrole e a compulsão alimentar, que são, para ela, maneiras conscientes e 

inconscientes de subverter uma ordem “patriarcal” que reclama à etiqueta feminina o 

comedimento e a vigilância, fomentando o anulamento da mulher, que doa-se para o outro 

por toda a vida. Outras autoras, como Naomi Wolf (1992) e Susan Bordo (2004), afirmam 

que as questões sobre aparência e gordura passam necessariamente pelas questões de 

gênero. Esta última, por exemplo, mostra que as mulheres costumam ser bem mais 

avaliadas pela sua condição corporal do que os homens, devendo prestar contas à 

sociedade quando não correspondem aos padrões corporais estabelecidos. 

Mais recentemente, os estudos queer vêm dando atenção à gordura e procurando 

modos de compreendê-la dentro dos seus pressupostos teóricos. Segundo Miskolci (2009), 

a heteronormatividade é “um conjunto de prescrições que fundamenta processos sociais de 

regulação e controle, até mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do sexo 

oposto” (MISKOLCI, 2009). Estes autores atribuem ao conteúdo discursivo poderes de 

estabelecimento de práticas e noções que se naturalizam e ganham status de verdade. Um 

corpo, desde que sexuado e encaixado em determinadas normas de conduta, permanece 

conectado ao regime discursivo que lhe orienta, atualizando na vida cotidiana, nos mínimos 

detalhes, a sua própria influência sobre outros corpos. Talvez possamos dizer que o sujeito 

gordo, sobretudo a mulher gorda, cujas normas e padrões corporais que atestam 

feminilidade exitosa estão estreitamente ligados ao controle do corpo através da 

racionalização da sua conduta alimentar e controle das formas, está não apenas rompendo 
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com um plano simbólico de representação do belo ocidental e contemporâneo ou sendo 

agente passivo de um mundo estrutural e inflexível, mas tem também de negociar, em todas 

as ocasiões, seu lugar no mundo. Ademais, as pessoas que possuem identificação de 

gênero aproximada ao “feminino” – enquanto categoria discursiva – experimentam a 

materialização em seus corpos das expectativas globais e locais em torno do gênero. 

 

A pornografia com mulheres gordas 

Se o corpo gordo ocupa uma posição marginal no terreno da economia erótica 

contemporânea, a existência da pornografia gorda como um mercado amplo representa uma 

controvérsia que dialoga com a ideia de grotesco, de bizarro e de dissidência. 

Compreendendo a pornografia como um espaço ambíguo, onde se pode descrevê-la tanto 

como uma atividade produtora de pedagogias sexuais – quando reproduz e normatiza 

práticas, opressões e padrões corporais –, quanto um empreendimento que torna possível 

práticas sexuais subalternas através do consumo. A categoria do pornográfico bizarro, por 

sua vez, representa justamente o lugar de visibilização de práticas e corpos marginalizados. 

 

Da perspectiva das corporalidades, por sua vez, têm lugar no pornô bizarro 
os corpos estranhos ou anômalos: anões ou pessoas às quais falta alguma 
extremidade, além dos deformados por intervenções voluntárias como os 
exageradamente tatuados ou perfurados com piercings estes últimos 
integrando igualmente estéticas do pornô alternativo. O pornô bizarro 
também dá lugar a corpos que sem serem anormais, divergem dos padrões 
hegemônicos de beleza: pessoas obesas, idosas, exageradamente peludas e 
mulheres de seios muito grandes, entre outros (DÍAZ-BENÍTEZ, 2012, p. 244-
245). 

 

Para Leite Jr (2009), o nascimento da pornografia surge em concomitância ao 

interesse renovado da sociedade pela sexualidade, sobretudo no século XIX, quando as 

ciências sexuais tomam forma. A pornografia então surge como o lugar das fantasias, em 

contraponto ao poder regulador e disciplinador do sexo representado por estas ciências, 

requerendo para si o universo lúdico e o prazer. Leite Jr toma a “obscenidade” como 

elemento estruturante da pornografia e realiza uma análise etimológica do “obsceno”, 

encontrando aí três definições que lhe ajudam a conceitualizar o tema. O obsceno traz em 

suas definições históricas sentidos como: a) “o que está fora de cena”; b) “mal agouro”; c) 

“que fere pudor”; o que permite ao autor determinar que a pornografia deve “(...) causar um 

certo incômodo intencional, pronunciar o inominável, apresentar o velado, explicitar o 

subentendido e, principalmente, testar fronteiras, ou seja, colocar em cena o que se espera 

que esteja fora de cena” (LEITE JR, 2009, p. 512). 
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 A categoria do bizarro que os autores acima citados identificam aproxima-se 

da concepção do grotesco enquanto elemento estético. Existe uma dificuldade em se definir 

o que é bizarro ou grotesco, algo que pode ser identificado na própria fragilidade da 

conceitualização oferecida por Leite Jr, que associa a definição dicionarizada de que o pornô 

bizarro é aquele que evoca o extravagante e o esquisito. Mas como apreender o esquisito? 

Seria aquilo que não é familiar ao sujeito, como Leite Jr indica em seu texto? Ou o esquisito 

só poderia ser definido a partir da recepção do sujeito? Estas questões definitivamente não 

estão resolvidas e carecem de uma análise mais aprofundada. No intuito de oferecer uma 

determinação mais específica sobre a condição dissidente sobre a qual repousam os corpos 

de pessoas gordas, recorro a dois outros conceitos. 

A categoria “abjeto” pode ser utilizada para designar alguns dos corpos que 

permitem abalar as estruturas da tríade sexo, gênero e desejo. A discussão sobre abjeção 

foi proposta por Julia Kristeva (1982) e relaciona-se diretamente com a questão do estigma 

ao desvelar a constituição das fronteiras corporais e do sujeito como uma construção 

fundamentada na exclusão. Segundo a mesma, abjeto é o que destrói a harmonia metafísica 

entre o sujeito e o objeto, é o excremento e o cadáver, tudo aquilo que expelimos e 

afastamos do corpo e do sujeito para manter o sentimento de ordem biológica e social que 

nos permite viver. Os elementos excluídos não são da classe do estranho como podem 

parecer, pelo contrário, os dejetos que formam o Outro lado da normatização proposta pelos 

discursos institucionais não existem fora do sujeito e somente através desse afastamento é 

que a sensação de estranhamento se estabelece. Essa expulsão seguida da nauseante 

repulsa é a responsável pela consolidação da identidade do sujeito em oposição ao Outro. 

Influenciada pela noção de abjeção de Julia Kristeva, Judith Butler passa a nomear como 

abjeto os corpos que não são inteligíveis dentro de parâmetros culturais determinados. Se a 

própria existência do obeso desestabiliza certos sistemas de interpretação cultural, provoca 

nojo, enjoo, agonia e não se encaixa facilmente na expectativa social, talvez este corpo 

também denuncie o fracasso da tentativa de homogeneizar os sujeitos e delate discursos 

baseados em uma lógica moral tirana de construção dos corpos. O que nos fala o lugar 

dissidente que ocupa este tipo de prática? 

Para responder a essas questões, frequentei, pelo período de três meses, inúmeros 

sites de pornografia voltados para o consumo de pornografia com mulheres gordas. Para ter 

acesso a eles, realizei um simples procedimento acessível a qualquer usuário da rede: 

digitei, no site de busca, palavras chaves como “sexo”, “gordas”, “fat”, “sex”, “food” e 

“obesas”. Facilmente foram elencados alguns sites com este tipo de material pornográfico, 

mais do que eu, na verdade, esperava. Desta farta quantidade de vídeos e sites, pude tirar 
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minha primeira conclusão: o desejo por este tipo de corpo não parece ser tão incomum. A 

medida que assistia aos vídeos e lia suas descrições, percebi pouca ou nenhuma diferença 

com relação ao tratamento que outros vídeos do gênero pornográfico dão às mulheres. Isto 

significa dizer que estes sites disponibilizam vídeos com mulheres gordas reproduzindo 

várias das categorias da pornografia geral, como vídeos de sexo anal, oral, amador, entre 

outros. Desse exame pode-se concluir que o locus da diferença da pornografia com 

mulheres gordas não está tanto nas práticas mas no próprio corpo das mulheres. Tais 

corpos não são evocados de maneira unívoca, como se a denominação de “gorda” e/ou 

“obesa” fosse suficiente para abarcar toda a miríade de silhuetas ali representadas. Pelo 

contrário, os sites que visitei criavam algumas categorias a partir da forma física das atrizes 

as quais tentarei resumir abaixo, trabalhando-as como tipos ideais: 

a. Chub, Chubby ou gordinhas: são mulheres cuja estrutura corporal possui 

presença de gordura moderada, principalmente em partes específicas do corpo, mas 

que preservam a mobilidade (demonstram agilidade nos vídeos) e são ligadas ao 

universo feminino. 

b. Big Beautifuil Women ou “Gordas Gostosas”: mulheres com avantajada 

presença de gordura, na maioria descritas como “brancas”, sem restrições quanto à 

mobilidade espacial, mas que possuem performances sexuais mais estáticas. 

c. Super Size ou “Gordas Enormes”: são mulheres com avantajada presença de 

gordura no corpo que possuem pouca mobilidade. Podem atuar praticando o sexo 

com parceiros ou apenas aparecendo nuas para os chamados “Fat Admires”. 

d. Racial: esta categoria define as mulheres gordas negras. Raramente há 

vídeos desta linhagem com mulheres com traços asiáticos, por exemplo. Esta 

categoria parece ser dirigida necessariamente àqueles que procuram mulheres 

negras. 

e. Old fat ou “coroas gordas”: são mulheres mais velhas que performam a 

atividade sexual. As atrizes parecem ter entre 45 e 65 anos. 

 

É claro que estas categorias não dão conta de todas as formas corporais 

representadas nesses ambientes virtuais, nem mesmo da associação que comumente se 

faz entre a forma do corpo e o desempenho sexual. No entanto, estas tipificações nos 

ajudam a pensar sobre a pluralidade que impede a redução destes corpos à pecha de 

“gordos”. Há nesses filmes a apreciação das formas corporais mais distintas e as diferenças 

entre elas parecem ser tratadas positivamente. Nesse sentido, podemos perceber que as 

diversas nuances corporais são valorizadas pela audiência e promovem a possibilidade de 
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interpretação e apreciação erótica de corpos cuja representação simbólica normalmente 

repousa longe dos espaços de desejo. 

Esta representação do desejo erótico de e sobre mulheres gordas passa pela 

associação entre estes corpos e os excessos, sobretudo o excesso alimentar. Uma grande 

porção de filmes pornográficos com mulheres gordas trazem a comida como elemento 

potencializador do ato sexual, normalmente protagonizados por atrizes consideradas Super 

Sizes. Tomando como exemplo, descrevo a cena de um filme que compila vários atos de 

uma atriz tipificada nesta categoria por produtores de vídeo. A história segue um roteiro 

improvável, mesmo considerando as situações atípicas que são tão frequentes em roteiros 

pornôs: nesta cena, a atriz do filme caminha sozinha por um lugar obscuro, coberto por 

mato, à luz do dia quando, repentinamente, é abordada por um homem magro que tenta 

seduzi-la sustentando um breve diálogo com a protagonista, até que resolve sacar sua arma 

secreta para atraí-la ao ato sexual: um generoso pedaço de carne. A partir de então, ela 

encena um papel em que parece estar alheia ao deleite do seu parceiro, que a penetra, 

enquanto ela se distrai com o pedaço de carne cenográfica. O vídeo termina mostrando o 

gozo masculino. 

Tomo esta cena como significativa porque ela expõe diversas transgressões que 

apontam para uma mudança do paradigma do prazer. O conteúdo erótico de uma cena 

como esta, que, notoriamente, se adequa à categoria do bizarro, tanto emerge a partir do 

corpo da atriz quanto se amplifica no ato de comer, de modo que o contato sexual ganha 

novos tons e a cópula em si ocupa um lugar menor no arranjo e desenrolar da cena. A 

natureza recalcitrante destas outras formas de experienciar e atuar o sexo na pornografia 

com mulheres gordas foi abordada por Kulick (2012), que, em recente texto, argumenta que 

o desejo pelo corpo gordo parece estar estreitamente ligado à ideia de transgressão que ele 

evoca. Optei por usar a categoria “gordo” para me referir a uma porção variada de indivíduos 

que frustram as expectativas de formas corporais pré-estabelecidas socialmente. Isto implica 

dizer que esta definição se concentra sobretudo na ideia de inadequação social provocada 

pela gordura no corpo. 

Operacionalizei esta categoria porque ela abrange não apenas os sujeitos que 

podem ser associados à condição de obesos mas também uma série de corpos que 

subvertem os padrões associados à magreza e aos pressupostos médico-clínicos de saúde 

na cultura ocidental. Isto inclui, por exemplo, formas corporais que não estão associados, de 

maneira geral, ao correspondente regime de aceitação perceptiva em determinado lugar. A 

própria existência do corpo gordo revela uma transgressão da norma e uma resistência a 

“adequação” de uma estética pretensamente universal. Assim, numa sociedade amplamente 
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lipofóbica, o corpo da mulher gorda ousa, na medida em que ultrapassa limites estéticos, 

desafiar a normatização do corpo e, naturalmente, se associa à transgressão dos controles 

e restrições alimentares propagados pelo conceito de “health life”. 

Voltando à contribuição de Kulick, é interessante ressaltar sua observação de que 

talvez a grande contribuição da pornografia gorda seja o deslocamento do prazer 

pornográfico-sexual dos órgãos sexuais para outras partes do corpo, isto é, a percepção 

erótica do corpo ultrapassando os limites restritivos das genitálias, sobretudo o falo. Para 

ele, além de ampliar nossa percepção pornográfica, este tipo de representação atenta para 

as possibilidades de dilatação temporal do prazer, já que, ao mostrar mulheres gordas 

obtendo prazer durante a alimentação, desenvolvem a percepção de que os corpos dessas 

mulheres seriam, então, resultado de um longo processo de práticas de excessos 

alimentares e, portanto, de atos de prazer. Estas representações imagéticas de mulheres 

gordas comendo, obtendo e oferendo prazer ao espectador seriam formas inovadoras de 

compreender o prazer feminino, deslocando o convencionalismo falocêntrico e produzindo 

novos exercícios sexuais, considerando que elas ampliam as possibilidades de vivência do 

erotismo. 

Considerar que o prazer dos que admiram o corpo gordo emerja simplesmente da 

transgressão de padrões corporais, leva-nos, por outro lado, a pensar que, no âmbito do 

desejo, estes corpos dependem da admiração fetichista de alguns homens que, inclusive, as 

colocariam no nível do grotesco para uma estranha perversão sexual. Não se pode duvidar 

que haja uma forte ligação entre o proibido e o erotismo, mas tornar esta a única explicação 

para este tipo de produção e desejo dá a ele um caráter apenas desviante, um desviante 

que não é meramente discursivo mas também patológico. 

Talvez esta pornografia mostre que o discurso institucional e hegemônico – que 

coloca o corpo gordo como uma ameaça à saúde e à vida afetiva – é incapaz de limitar o 

desejo, que escapa pelas vírgulas dos discursos normatizantes, fugindo dos nossos 

processos de apreensão, principalmente nos níveis cognitivos racionais e subconsciente. 

Minha hipótese aqui é a de que este desejo evidencia justamente que o ser no mundo, 

engajado no fluxo da vida, está longe de responder apenas a processos culturais entendidos 

como representações mentais, ele ultrapassa a ideia para se inscrever no pragmatismo dos 

corpos. Neste sentido, o mercado erótico é, conservadas suas possibilidades, extremamente 

democrático, porque dá lugar à pluralidade humana, talvez justamente pela sua finalidade 

em visar a maximização das cifras. O corpo encarnado, este que sente, toca e vê, é o 

responsável pelo consumo deste material. O consumidor da pornografia gorda precisa 

deixar de ser visto como ser passivo porque a sua escolha por este material e a própria 



REVISTA pensata | V.4 N.1  dezembro DE 2014 

 

existência dele provocam uma abertura simbólica para que um corpo, antes não 

interpretável e percebido, ganhe espaço, mesmo que essa visibilidade se dê no circuito do 

grotesco e na sessão da pornografia que muitas vezes aproxima o sexo com mulheres 

gordas do sexo com animais. 

Ainda que este treinamento do olhar para os corpos ocidentais orientem agências 

específicas na economia sexual contemporânea, é preciso atentar para a possibilidade de 

que, na medida em que os sujeitos se articulam mais sobre determinadas afirmações e 

sentidos (o de que ser magro é bom e ser gordo é ruim, por exemplo), o mundo também se 

modifica. Isto é, a construção de uma percepção é também a construção de um mundo. O 

mundo objetivo dado é, antes de mais nada, uma ficção, pois não existe fora dos sujeitos e 

das suas redes de interações e construções de sentidos (LATOUR, 2012). O gordo não 

existe sem a oposição ao magro e nem o gordo nem o magro fariam sentido se não fossem 

as atualizações constantes de suas existências por contraste. A produção de um corpo 

implica na construção de um mundo, mas este mundo é amplo e vai se refazendo nas 

dobras do lugar. A ideia de que o sexo com mulheres gordas é uma exotização fetichista é 

fruto de uma interpretação que exorta o desvio tanto dos corpos quanto daqueles que 

consomem a pornografia gorda. Ao contrário desta atmosfera fetichista, talvez devêssemos 

extrair o exotismo sobre o desejo por pessoas gordas. É o que se pode observar nas 

comunidades de auto aceitação e empoderamento deste grupo, onde um novo ethos erótico 

se insurge, com uma igualmente nova economia sexual positiva. 

Ao escrever este trabalho, me deparei com duas hipóteses iniciais: a primeira, de 

que este tipo de pornografia desumaniza as mulheres gordas na medida em que as trata 

como fetiche, como objeto vítima de um estranho prazer masculino; a segunda, de que a 

pornografia com mulheres gordas trabalha produzindo uma visibilidade negativa a esses 

corpos na medida em que os submete a situações vexatórias e humilhantes. A primeira 

hipótese trata de um assunto polêmico, que é o lugar da mulher nos filmes pornôs e a 

situação ativa ou passiva diante destas produções. À primeira vista, somos levados a pensar 

que estas mulheres, mais ainda as atrizes pornôs da “fat porn”, são vítimas de sofrimentos e 

humilhações e que performariam cenas que verdadeiramente só provocariam uma maior 

degradação de suas imagens sociais. No entanto, essa suposta submissão ao desejo 

masculino não aparece de maneira irrefletida. Nos jogos eróticos que são atuados neste tipo 

de pornografia, existem relações muito próximas entre submissão e erotismo (GREGORI, 

2003). Todavia, a questão da agência não pode ser aqui subestimada, já que as 

protagonistas deste tipo de produção exercem um papel voluntário no teatro estético destes 

filmes pornôs, gozando do próprio direito ao exercício de suas sexualidades plenas. Fica 
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claro, a partir da observação dos vídeos e da leitura de relatos e entrevistas de atrizes 

envolvidas nesse mercado específico, que estas mulheres não estão sendo vítimas de um 

sistema que opera para oprimi-las, mas que estão, conscientemente, dispostas a participar 

do jogo que performa a submissão, o que não significa que elas estão simplesmente 

cedendo à reificação. 

A segunda hipótese formulada também fora abandonada na medida em que pude 

analisar o material erótico. O que está sendo feito nos vídeos não é simplesmente a redução 

ontológica das mulheres gordas, mas talvez justamente o oposto. Seria melhor que não 

existissem tais representações? Penso que o uso da imagem dessas mulheres provoca no 

mundo a ampliação das possibilidades de vivências do prazer. Estes corpos obscenos 

(gordos) em cena abrem caminho para as possibilidades de apreciação de corpos 

alternativos ao restrito modelo heteronormativo. Para concluir, entendo que a exotização das 

mulheres gordas em obras pornôs não é feita apenas por aqueles que produzem os filmes. 

Não são eles apenas que colocam estas mulheres no circuito do bizarro. A exotização desse 

corpo é feita antes por modelos sociais que desconsideram a pluralidade corporal humana.  

Esta investigação tem um caráter limitado e está longe de ser conclusiva. Um 

amplo campo de investigação sobre a gordura e, aqui especialmente sobre a agência das 

atrizes em produções pornográficas, merece exame futuro, já que as contradições 

discursivas aqui percebidas refletem as complexidades que permeiam o desejo e as 

tentativas de apreendê-lo teoricamente. 
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