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De olho nas apos-
tas desse verão 
liguei o radar fa-
shion para identifi-
car o que tem ga-
nhado os corpos 
das fashionistas na 
hora de se jogarem 
no sol. Mix de es-
tampas, recortes 
em áreas estraté-
gias e amarrações 
diferentes são as 
queridinhas do ve-
rão. Se inspire!
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As mangas bufantes vão continuar com 
tudo durante um bom tempo. Além de dei-
xar o look mais fashion, imponente e  cheio 
de personalidade. Aposte nos diferentes 
cortes, decotes e volume. 
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MODA UM CASO DE AMOR E ÓDIO

PLUS SIZE É MUITO MAIS DO QUE MODA! 

- Por Paty Soul

- Por Kalli Fonseca e Jonathan Castro

COLABORADORA: EMÍLIA SOARES

Ainda bem que a moda está em constante evolução! Nesse movimento 
crescente não há mais espaço para modelos de negócios excludentes. E 
assim tem sido com a ruptura dos padrões de corpos magros e brancos 
como ideal de beleza. Já mostramos aqui marcas como Versace que optou 
por modelos com corpos reais em seus desfiles. Hoje queremos abrir esse 
espaço para falar sobre a moda plus-size e para isso convidei a digital in-
fluencer Paty Soul que nos relatou as dores e delícias de ser uma gorda 
fashinista. Também os influencers e empresários que criaram uma marca 
de pijamas e uma feira exclusiva para a moda plus-size em Juiz de Fora.  
E como amamos uma tendência, contei o que você precisa ficar de olho 
nesse verão.

Eu amo moda! Mas nem sempre a moda me 
amou.
Falo isso, porque ainda hoje vivemos uma rela-
ção de amor e ódio. Para você entender melhor, 
eu nasci gorda e fashionista.  E se para as pes-
soas que não são tão ligadas a moda, encontrar 
tamanhos plus-size já era mais difícil, imagina pra 
mim, que estava sempre antenada nas passare-
las e nas últimas tendências de moda. Eu queria 
consumir moda, mas quase nunca as roupas me 
cabiam. Eu sonhava com os modelos que queria 
usar e a solução que encontrava era pegar as 
roupas da minha mãe e customizar (eu idealiza-
va e mandava fazer na costureira) Eu amava pas-
sar pelas ruas, para ver vitrines, mas quando era 
para comprar sempre me frustrava. Era choro na 
certa na volta para casa. A moda também é uma 
forma de expressão social, política e econômica, 
e muitas vezes o gordo, ou manequim plus-size 
fica de fora do processo. E falo de um lugar que 
não chega a ser crítico, pois meu manequim é 
48. Então, sempre reflito muito sobre os mane-
quins maiores, que mesmo com a ampliação das 
grades, ainda ficam em um limbo, como se essas 
pessoas simplesmente não existissem. Está me-
lhor, mas ainda tem muito a melhorar. Esbarra-
mos na gordofobia, na anulação de direitos, na 
marginalização do corpo gordo e que infelizmen-
te na moda isso ainda fica muito evidente.

Vocês já pensaram o que signifi-
ca encontrar um look que segue 
as tendências da moda quan-
do se veste um tamanho maior 
que a grade convencional? O 
que pra muita gente é um ato de 
prazer, sair para comprar rou-
pas quando se veste tamanhos 
maiores pode ser uma tarefa 
complicada e de muito desgaste 
emocional. 
Mas graças a evolução da moda 
plus-size no Brasil e também 
aqui em Juiz de Fora, essa rea-
lidade está mudando e somos 
muito felizes em poder fazer 
parte desta mudança. Desde 
2018 organizamos a JF PLUS 
que é uma feira com lojas 100% 
plus-size que contemplam cor-

pos fora dos “padrões”. Além 
da nossa amada feira (que não 
tem acontecido devido a pande-
mia) lançamos em dezembro de 
2020 uma marca de pijamas, a 
Comfy + que veste todos os cor-
pos plus size tanto no feminino 
como no masculino. 
Consideramos que a moda plus-
-size é mais do que moda, é dig-
nidade! É por acreditar nisso que 
através do blog Beleza sem Ta-
manho, eu trabalho focando em 
dar apoio ao mercado para que 
cada vez mais tenhamos empre-
sas focadas neste mercado, que 
entrega pros seus cliente tam-
bém um sensação de pertenci-
mento, aumento de autoestima 
e dignidade através da moda.


