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Resumo 

Este artigo visa questionar a carência de representatividade nas mídias sobre a moda 

inclusiva. Baseado nos estudos de Lipovetsky (1989) sobre moda, estudos do corpo como 

agente identitário individual e social, e, em relatos e dados encontrados na internet. A 

proposta é demonstrar a importância deste público, os deficientes físicos, como consumidores 

ativos da moda e como cidadãos. 
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Introdução 

Neste artigo, propomos questionar a moda e a publicidade, levando em consideração 

que são práticas que divulgam o corpo-mídia, “um corpo impalpável, pois é um glorioso 

demais, não tem cheiros, pelancas, rugas, tem apenas características congeladas dirigidas pelo 

mercado” (CAMPELO, 1996). Ao mesmo tempo em que silenciam o corpo diferente.  

A categoria “corpo diferente” designa corporeidades fora do padrão de 

beleza, saúde e juventude, divulgado recorrentemente na publicidade, ou 

seja, o corpo idoso, deformado, obeso, portador de deficiência física ou 

mental, doente – anoréxico, aidético etc. – e também o corpo da diferença 

étnica. (HOFF, 2016, p.19) 

 

Dentro da categoria corpo diferente, encontramos o corpo com deficiência que carrega 

consigo sua luta histórica por reconhecimento, seja como cidadão, seja como consumidor. No 

entanto, mesmo com a emergência da diferença na sociedade, o fazer publicitário e midiático 

continuam aquém no que diz respeito às representações construídas em torno desse público.  

Por isso, sublinha-se a importância da discussão da inclusão de pessoas com deficiência não 

só em áreas de educação e lazer, mas também na área da cultura e em espaços midiáticos de 
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moda. Dessa forma, questionamos: o que é moda inclusiva e qual a sua importância diante 

desse contexto? 

Baseado nas definições de Gilles Lipovetsky (1989) sobre a moda ocidental, assim 

como, em questionamentos sobre representatividade levantados por Keliny Silva e Rogério 

Covaleski (2016) e em dados coletados da internet, tentaremos refletir sobre o tema. Afinal, o 

nosso assunto principal evolui a passos lentos no cenário brasileiro e mundial, e muito pouco 

se debate a respeito das necessidades dessa parcela expressiva da população. 

Dessa forma, percebe-se que a publicidade também ignora a existência de um mundo 

além dos padrões e estereótipos. Assim, para atingirmos uma sociedade na qual ocorra a 

inclusão, é fundamental que esses segmentos sejam questionados e modificados. Afinal, como 

escrito por Silva e Covaleski (2016) o corpo é um instrumento de integração e identidade, 

devendo, por isso, ser compreendido e valorizado acima de qualquer padrão estético. “No 

corpo são refletidas as mudanças sociais que acontecem ao longo dos anos, dessa forma, ele 

assume determinados e variados papéis de acordo com alguns fatores, dentre eles a moda, a 

época e a cultura” (SILVA e COVALESKI, 2016, p.53). 

 

1. A moda inclusiva  

O que é moda? Segundo algumas definições do dicionário Aurélio, moda está 

relacionada com modos de agir, viver e sentir coletivos. Logo, segundo Lipovetsky (1989) a 

moda é um dos elementos de definição e representação de poder. Assim, na sua obra, O 

império do efêmero, ele divide a história da moda em três fases: 1) A moda e o ocidente: o 

momento aristocrático descreve todo o período que vai do século XIV ao XIX. Nesse período 

a roupa é marcada como um bem extremamente valioso, carregado de exageros, um símbolo 

de poder e influência diante do regime monárquico. Além disso, apenas a nobreza tinha 

acesso ao que era produzido inicialmente e posteriormente a alta burguesia, porém, as 

tendências eram determinadas pela classe nobre; 2) A moda de cem anos tem origem na 

segunda metade do século XIX até o começo do século XX é mais popular, ainda que 

distantes todos. Marcada pela alta costura, também é lembrada pelo sistema bipolar entre uma 

criação de luxo, sob medida, e a produção em massa, em série e barata e 3) A moda aberta, o 

período atual e relacionado com este artigo, é acessível e o termo prêt-à-porter
4
 surge 

comparado aos demais. Assim, qualquer pessoa pode ter contato com a moda, fazer parte dela 

e determinar tendências e estilos. 
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À diferença da confecção tradicional, o prêt-à-porter engajou-se no caminho 

novo de produzir industrialmente roupas acessíveis a todos e ainda assim 

“moda”, inspiradas nas últimas tendências do momento. (LIPOVETSKY, 

1987, p.110)  

Mas, quando se fala acessível, o autor simplesmente ignora os corpos deficientes, os 

quais ainda possuem pouca representatividade e roupas que sejam produzidas para seus 

corpos e limitações. 

Nesse contexto, a moda é, portanto, detentora do poder de refletir a imagem daquilo 

que o sujeito quer falar sobre si, sem a necessidade de qualquer linguagem verbal. De acordo 

com Sperhacke e Lucero (2008, p.6), “através da moda, do vestuário e da indumentária a 

posição de um indivíduo naquela ordem social é experimentada e comunicada”, tornando-se 

um dos instrumentos de inclusão. Sendo assim, a partir da concepção de moda apresentada, 

inicia-se a discussão a respeito da importância de se estudar e aprofundar o conceito da moda 

inclusiva, visto que ainda é um conceito marginal quando comparado aos avanços no campo 

de estudo da moda em geral. 

Acordar, levantar, tomar banho, trocar de roupa, ir ao shopping, escolher algumas 

peças, prova-las. Ações corriqueiras, realizadas sem dificuldades para aqueles que não 

possuem movimentos limitados, para quem consegue entrar em um provador de roupas e para 

quem consegue enxergar exatamente a roupa que pegou no mostruário. É nesse cenário que o 

conceito de moda inclusiva se torna relevante. Através de pessoas como Kica de Castro
5
, dona 

da primeira agência de modelos com deficiência do país, e Michele Simões
6
, estilista 

paraplégica, que diante da observação compreenderam que, mais que um simples vestuário, 

vestir-se é uma etapa da independência dos indivíduos pertencentes aos corpos.  

  Nesse sentido, observa-se o exemplo da estilista, Michele Simões, cadeirante, 

responsável pelo projeto “Meu corpo é real”. Através de um ensaio fotográfico e um 

minidocumentário, a campanha tenta dar voz a esses corpos que são “invisíveis” e 

desmistifica a ideia de que eles são vítimas do destino, que não fazem parte de um mercado 

consumidor.  

Os depoimentos dos jovens que fizeram parte do projeto “Meu corpo é real” 

corroboram essa busca por independência, necessidade de pertencer a uma sociedade, que por 

diversas vezes parece esquecer que só no Brasil existe cerca de 24% da população com 

alguma deficiência conforme dados do IBGE (2010).   

“Me lembro perfeitamente da felicidade que senti no dia em que, após 

muitas tentativas, consegui me vestir sozinha. Parece estranho algo tão 
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comum a maioria, fazer tanta diferença na vida de algumas pessoas. O 

acesso físico das lojas, o preparo por parte dos atendentes em perceber esses 

corpos como clientes, o desenvolvimento de peças mais funcionais que 

levem em conta a identidade desses consumidores, bem como suas 

necessidades e a representatividade dos mesmos pela própria publicidade, já 

seriam um bom começo” (Letícia, 19 anos estudante de Relações Públicas -

Fragilidade Óssea). 
7
 

 

Nesta perspectiva, é necessário perceber que locais como os Estados Unidos e a 

Europa, onde a vertente da moda inclusiva já é vista como uma área de muita rentabilidade, 

como um instrumento de inclusão e como uma especialidade em constante expansão e, por 

isso, possui engajamento e mais tecnologias sendo criadas e investidas para o 

desenvolvimento de peças de roupas inclusivas cada vez melhores e com baixo custo. 

Entretanto, o cenário brasileiro se vê ainda muito aquém desse desenvolvimento tecnológico e 

social, uma vez que as pesquisas na área ainda são escassas, e são poucos os investimentos em 

criação e produção de roupas acessíveis. 

Para se ter uma ideia da escassez de confecções de roupas voltadas para pessoas com 

deficiência no Brasil, em uma reportagem veiculada pelo site UOL, na área de 

empreendedorismo, ano 2013, foi relevado que apenas duas empresas trabalhavam com 

roupas pensadas para o indivíduo com deficiência física no Brasil, seriam as empresas “O 

lado B da moda inclusiva” e “Lira”, ambas localizadas no estado de São Paulo. Com um custo 

médio similar ao preço das roupas “comuns” encontradas.   

E, a primeira agência de modelos a ter em seu núcleo pessoas com deficiências surgiu 

em 2007, em São Paulo. A dona da agência e fotógrafa Kica de Castro, em uma de suas 

entrevistas, fala sobre esse mercado “Antes não tinham espaço para pessoas com deficiência 

atuar nesse mercado de trabalho, hoje já existem, porém precisam ser ampliados”.
8
 

 

2. A moda inclusiva na Mídia 

  Em 2016/2017, matérias acerca do assunto, moda inclusiva, foram divulgadas em 

portais de notícias. E, dentre as reportagens encontradas durante a pesquisa, foi possível 

observar que todas se tratam de cobertura e divulgação de desfiles inclusivos. Assim, mais 

que informações a respeito de um evento ou projeto, tais reportagens demonstravam a 

importância que o tema possui diante do contexto social da integração e empoderamento dos 

deficientes; e revelavam ainda um aumento de oportunidades de trabalho para modelos com 
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deficiência. Sendo assim, a passos lentos a moda inclusiva vai ganhando visibilidade e 

repercussão. 

 

Título das reportagens Data de 

veiculação 

Autor da 

reportagem 

'Desfile inclusivo' de pessoas com deficiência é realizado em 

Piracicaba 

01/08/2016 G1 Piracicaba e 

Região 

1º Concurso de moda inclusiva de MS terá desfile em 

Campo Grande 

18/11/2016 Jornal Agora MS 

Desfile do concurso de moda inclusiva acontece em outubro 26/09/2016 Portal do Governo 

Projeto leva moda inclusiva às mulheres com nanismo 12/01/17 Isabela Faggiani 

 

Nesse contexto, se olharmos para o campo publicitário, publicidades que englobem 

moda inclusiva são escassas, tendo em vista que os corpos com deficiência ainda são pouco 

representados na publicidade. Em estudo, Keliny Silva (2016) reflete sobre a 

representatividade nos anúncios vinculados na revista Veja no ano de 2013, observou que 

apenas 0,36%, de um total de 1.685 peças publicitárias, tratavam do corpo com deficiência. 

No campo da moda, pouco se observa também esse perfil atuando. Diante de uma rápida 

avaliação no site de buscas google, ao pesquisar por anúncios de moda, a grande maioria dos 

anúncios eram de indivíduos que se classificam no padrão de beleza aceito pela sociedade e 

apenas dois anúncios foram encontrados com representação do corpo deficiente.   

 Assim, ao analisar as duas peças publicitárias encontradas observou-se que nenhuma 

delas são brasileiras. Os exemplos encontrados são respectivamente da marca italiana Diesel, 

que apresenta uma modelo cadeirante, no caso, a blogueira americana, Jillian Mercado. Ao 

lado dela, um modelo que aparentemente não apresenta nenhuma limitação, ambos usam 

roupas da marca. A peça publicitária faz parte de uma campanha que propaga como conceito 

a integração dos diversos grupos sociais, conectados através das tecnologias e que, apesar das 

diferenças corporais e de pensamentos, possuem algo em comum: o jeans Disel. O segundo 

anúncio é da marca inglesa Debenhams. Na peça publicitária quatro modelos com diferentes 

características físicas e o estilista da coleção protagonizam o anúncio, dentre as modelos, há 

uma cadeirante, assim, a marca transparece sensibilidade com os diversos corpos presentes na 

sociedade. Mas, como facilmente observado, a roupa não é adaptada ao corpo, e sim, o corpo 

se adaptou a roupa, pois nenhuma das marcas possui produtos característicos da moda 

inclusiva. Isso, portanto, incita o debate sobre a exclusão de um público consumidor que 

http://ondda.com/usuario/isabelafaggiani
http://manufactured1987.com/


    

anseia por moda e publicidade e que além de retratar o seu corpo diferente seja adequado as 

suas necessidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 1 – Anúncio da marca Diesel.
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               Figura 2- Anúncio da marca Debenhams 
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5. Considerações Finais 

O corpo é um instrumento de identidade (SILVA e COVALESKI, 2016) e a moda é 

responsável por comunicar quem é o indivíduo. Assim, a moda inclusiva vem para contribuir 

ainda mais para integração dessas pessoas com alguma deficiência – no Brasil cerca de 45,6 

milhões da população possui algum grau de deficiência (IBGE, 2010) – que possuem pouca 

representação midiática, publicitária e no campo da moda.  

 Mas é importante ressaltar que pouco a pouco a problemática está recebendo 

visibilidade e os caminhos entre as duas vertentes começam a ser desenhados e revelados 

diante da sua importância social. Até o momento em que fará a definição de Giles Lipovetsky 

sobre a moda aberta ser de fato legítima, uma vez que como ressaltado ao longo desse 

trabalho o que se observa na verdade é um culto ao corpo mídia e a exclusão quase total do 

corpo com alguma limitação física, seja na moda, seja na publicidade.   

  Nesse contexto, o projeto “Meu corpo é real”, o papel de Kica de Castro e os desfiles e 

campanhas realizadas são fundamentais. Afinal, trazem visibilidade e são responsáveis pelo 

surgimento do interesse na área, posteriormente devem mais pesquisas e pessoas trabalhando 

para que a moda inclusiva seja acessível e atenda todo o público consumidor, que já não pode 

ficar à margem da sociedade. Essas pessoas merecem ter representação, voz, vez e roupas que 

reflitam o seu poder, seus gostos e a beleza que carregam. 
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