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5. OBESIDADE 

 

Ao contrário das anoréxicas, as mulheres em condição de obesidade não apresentam 

distorção da imagem corporal, conforme estudo exploratório, realizado por Almeida et al. 

(2005) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, com o objetivo de investigar a 

percepção de tamanho e forma corporal em mulheres. A amostra foi composta por 150 

mulheres divididas em cinco grupos, a saber: eutróficas, sobrepeso, obesidade 1, obesidade 2 

e obesidade 3. Essa classificação é obtida através de uma porcentagem de adequação do IMC, 

em que o índice encontrado é dividido por um outro índice esperado para a idade e gênero do 

avaliado. O instrumento utilizado para avaliação foi a Escala de Desenhos de Silhuetas (Nine-

Figure Outline Scale) (STUNKARD; SORENSEN; SCHULSINGER, 1983). A escala 

consiste de um conjunto de dezoito cartões, contendo nove desenhos de silhuetas femininas e 

nove masculinas, que representam figuras humanas com nove variações em ordem crescente 

de tamanho corporal. Cada cartão dispõe de uma numeração a qual corresponde a uma classe 

de IMC, assim definida: cartões 1 e 2 = não obesidade; 3 = sobrepeso; 4 e 5 = obesidade grau 

I; 6 e 7 = obesidade grau II; 8 e 9 = obesidade grau III. 

Os resultados demonstraram que a maioria das mulheres fez escolhas compatíveis com 

seu IMC. O tamanho e forma corporal ideal foram associados a figuras representativas de 

baixo peso. O que sugere que embora considerem como peso ideal um índice abaixo do 

recomendável para saúde, as mulheres em sobrepeso e ou obesidade não apresentam 

distorções sobre sua própria silhueta. 
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5.1 Epidemiologia 

 

Os autores abaixo partilham da opinião de que a obesidade é uma epidemia do mundo 

industrializado efetivando-se de forma crescente em crianças e adultos. Definida como o 

excesso de gordura no organismo (CLAUDINO; ZANELLA, 2005); desequilíbrio entre as 

calorias ingeridas e sua “queima” pelo organismo (BUSSE, 2004); excesso de gordura 

corporal acima de 20% do peso corporal total em homens e 30% em mulheres (BOUCHARD, 

2000). Segundo os dados de Bouchard (2000), 50% dos adultos norte-americanos têm IMC 

acima de 25 Kg/m2 ou mais. Na comunidade européia os valores não são significativamente 

mais baixos, a obesidade na infância e adolescência dobrou e pelo relatório da OMS 

(Organização Mundial de Saúde), existem 250 milhões de adultos obesos no mundo e 500 

milhões em sobrepeso. No que se refere ao Brasil, Busse (2004) observa que a prevalência da 

obesidade adulta elevou-se em quase todos os quartis de renda. Em 1989 tínhamos 2,7 

milhões de crianças obesas.  

A revista de março de 2006 da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica) traz um estudo feito por Ferreira (2006) com mulheres 

na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde se evidencia uma estreita relação entre 

obesidade e pobreza. A amostra foi composta de mulheres entre 34 e 60 anos, negras ou 

pardas em sua maioria, com escolaridade baixa (menos de três anos de estudo), que recebiam 

baixos rendimentos, e eram, em sua maioria, chefes do domicílio e imigrantes da região 

nordeste do Brasil. A nutricionista aponta que mais do que uma questão de educação 

nutricional, existem limitações de ordem material e um contexto de vida diferenciados que 

dificultam a reversão do quadro. Os dados encontrados na Rocinha vão de encontro aos de 

Claudino e Zanella (2005) que observaram uma variação no risco de obesidade e níveis de 

escolaridade. As autoras apontam num primeiro estudo realizado entre 1975 e 1989, que 
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obesidade e níveis de escolaridade se elevavam proporcionalmente; já num estudo posterior, 

realizado entre 1989 e 1997, o maior aumento de prevalência de obesidade foi verificado em 

indivíduos sem escolaridade, além de uma diminuição nos estratos femininos de alta ou média 

escolaridade. 

Para Busse (2004) esse fenômeno de transição epidemiológica nutricional se dá pela 

superação da condição de indigência, em que pessoas nesta situação consomem, segundo o 

autor, produtos hipercalóricos e promovem diminuição seletiva da atividade física. Some-se a 

isso o acesso ao arsenal de intervenções corporais disponível às pessoas que podem pagar por 

ele. Em função destes fatores há anos os indicadores estabelecem uma relação de 

proporcionalidade entre escolaridade e condição socioeconômica. 

        

5.2 Aspectos Psicodinâmicos 

 

As abordagens dos aspectos psíquicos da obesidade (no que se refere ao excesso da 

ingestão calórica) de maior ocorrência na literatura adotam o viés psicanalítico, contudo a fim 

de oferecer mais subsídios para compreensão deste universo simbólico abordaremos também 

a psicossomática e a interpretação arquetípica de Woodman (2002). 

Donato et al. (2004), que adotam a psicanálise como referencial teórico para 

diagnóstico e tratamento dos aspectos psíquicos da obesidade, apontam que os aspectos 

socioculturais e nutricionais têm sido amplamente explorados, enquanto os aspectos psíquicos 

deste ambiente vem sendo pouco considerados. Ressaltam ainda como questões relevantes, no 

que diz respeito ao balanço energético, a fase oral do bebê, e a inter-relação da criança com 

seus cuidadores (mãe ou outro), assim como as condições externas. 

Segundo esses autores um ambiente propício para se tornar um adulto compulsivo, 

especialmente no que diz respeito à alimentação, é aquele em que a mãe, ou o cuidador, não 
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soube aliar o momento da alimentação à uma situação de afeto, ou ainda um bebê com pouca 

tolerância ou uma combinação destas variáveis. Sugerem também como situações que podem 

tornar-se fatores predisponentes para compulsão e transtornos alimentares: 

a) excesso de frustração do bebê em função de mães ou cuidadores que não 

perceberam suas necessidades em tempo hábil; 

b)  mães ou cuidadores com culpa por alguma rejeição à criança, ainda que 

inconsciente, ou por dificuldade em lidar com o afeto, e que compensam a 

ausência deste  com alimento; 

c) pais muito ocupados, que na impossibilidade de estabelecer intimidade com os 

filhos pela ausência, causam uma falta que a criança tentará compensar, sem 

sucesso, através do alimento; 

d) bebês vorazes com intolerância à frustração.   

 

Estas situações podem proporcionar o surgimento de defesas, por parte do bebê, e 

impulsos contra os sentimentos reprimidos, uma das possibilidades é mascarar as emoções 

sob a forma de fome. A dinâmica familiar, portanto, deve ser considerada tanto no tratamento 

dos transtornos alimentares como no da obesidade.   

 

5.2.1 Psicologia Comportamental 

 

Para Matos (2005) a atitude alimentar é produto de um aprendizado, onde o 

comportamento é reforçado a partir das conseqüências que produz. A autora concorda que o 

alimento pode ser uma gratificação substituta, equivalente de afeto, e a restrição alimentar 

pode significar abandono, rejeição ou punição. Além disso, Matos (2005) sugere que o 

comportamento alimentar inadequado indica um sintoma manifesto de uma psicopatologia 
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latente, onde o comer em excesso pode representar um mecanismo de defesa para enfrentar 

uma inadequação pessoal, ou aplacar uma angústia.  

A psicologia comportamental acredita que para que haja uma alteração no estilo de 

vida de um paciente, este precisa estar “pronto” para mudar, e esta mudança é composta de 

dois estágios: a pré-contemplação, momento em que o paciente ainda não está preparado para 

mudar seu estilo de vida; e a contemplação, onde ocorre o início da alteração no estilo de vida 

e no pensamento do paciente, aqui se dá a ação, a atitude para o a conversão de hábitos. 

Matos (2005) esclarece que a mudança de comportamento alimentar envolve três 

componentes: os antecedentes, ou seja, identificação (pelo paciente) do tipo de alimento 

ingerido o ambiente onde ocorre, bem como o estado emocional neste momento; os hábitos 

alimentares, que consiste no controle de estímulos para quebrar a seqüência de eventos entre 

um antecedente de alimentação e a alimentação em si. Para este fim a autora recomenda as 

seguintes técnicas: restrição dos locais e utensílios de alimentação, tomar um gole de água a 

cada garfada, mastigar um determinado número de vezes e ausentar-se do local onde ocorre a 

alimentação por alguns minutos. O último componente relatado por Matos (2005) são as 

conseqüências do comportamento, que implica na manipulação das conseqüências que a 

alimentação traz como, por exemplo, a auto-recompensa. 

Além de observar estes comportamentos, a fim de identificar os sentimentos 

relacionados ao momento da alimentação, o paciente é estimulado a desenvolver uma 

autoconversa positiva por meio de estratégias cognitivas e desencorajado a usar a comida 

como prêmio para as mudanças de comportamento. Segundo a autora dinheiro, roupas e 

sessões de beleza costumam ter um bom efeito. O grau de apoio que o paciente recebe 

também é muito importante, identificar ações de boicote da família, cônjuge ou amigos se faz 

necessário. 
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5.2.2 As Imagens Arquetípicas 

 

Para Woodman (2002) a obesidade, os transtornos alimentares, e os vícios em geral, 

são sintomas particulares de um mal-estar generalizado na sociedade ocidental. Para esta 

psicóloga canadense as mulheres de hoje são as modernas Atenás. Segundo a mitologia Atená 

nasceu (armada e com um grito poderoso) da cabeça de Zeus, depois deste ter engolido Métis 

(mãe de Atená) grávida.  

A relação que autora faz com este mito é que as mulheres de hoje são guerreiras que 

provaram ser melhores ou iguais aos homens, nascidas da cabeça de seus pais e da sociedade 

racional patriarcal, são mulheres bem sucedidas, mas que nos bastidores são prisioneiras de 

algum vício: compulsão, perfeccionismo, etc. A autora aponta a especialização e a perfeição 

como os fatores precipitantes destes vícios. Por um lado (consciente) estas mulheres 

contemplam cada vez mais as rígidas referências criadas pela sociedade e por  

elas mesmas, por outro (inconsciente) não conseguem controlar seu comportamento. Este 

vazio, segundo a autora, nunca será preenchido e acrescenta: 

[...] Os valores da sociedade baseados na ética do trabalho e em 
padrões, ambições e metas perfeccionistas sustentam a atitude de lobo 
na selva profissional, mas a sociedade nada pode fazer para 
alimentar o lobo solitário à noite. (WOODMAN, 2002, p. 18)  

 

Woodman (2002) compartilha da idéia da importância do legado psicológico deixado 

pelas mães (na relação com suas filhas) para as mulheres da atualidade. A geração atual é 

fruto da geração que lutou pelos espaços de igualdade, que assimilou os valores masculinos, o 

desejo pela ordem e sucesso, um sucesso que na maioria das vezes elas não atingiram. 

Realizar as coisas com eficiência exige controle, o não reagir espontaneamente ao inesperado. 

Muitas vezes as reações espontâneas do bebê e até mesmo a concepção eram inesperadas, e a 

conseqüência à inabilidade de lidar com os comportamentos que fogem ao controle é o 
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desapontamento da mãe. Esta criança, por sua vez, cresce tentando justificar sua existência, 

uma vez que não obteve reconhecimento enquanto realidade psíquica. 

Na opinião desta pesquisadora, no que se refere à associação deste quadro à criança e 

à alimentação, a sensação de amparo que as socorreriam nas crises existenciais futuras não se 

estabelece, pois a matriz original de mãe não existe, e esta privação leva estas mulheres a 

optarem pela não sobrevivência. A autora vê tanto na obesa como na anoréxica uma tentativa 

de conscientizar-se através do alimento, uma vez que este é um catalisador para qualquer tipo 

de emoção. O problema é que esta conscientização pode ser insuportável, enquanto o conflito 

não se torna consciente ele pode assumir uma forma psicossomática. Woodman (2202) 

esclarece que a neurose ataca onde dói mais. Numa sociedade em que a gordura é tabu, a 

mulher obesa, ou com sobrepeso, não pertence à categoria de desejável, não é sexualmente 

atraente, em outras palavras, nesta sociedade ela não é fêmea e sabe disso. 

Ramos (2006), ao abordar a teoria dos complexos (desenvolvida por Jung) em seu 

livro “A Psique do Corpo”, afirma que quanto maior a intensidade do complexo maior a 

sintomatologia: “um forte complexo possui todas as características de uma personalidade 

separada”.  (RAMOS, 2006, p. 54). 

A autora complementa que o paciente que se manifesta (de forma patológica) 

somaticamente perdeu a conexão com seu corpo, com seu inconsciente somático, pois a vida 

do imaginário está desconectada da vida orgânica, neste caso há vida simbólica, mas restrita e 

compulsiva. 

Além de considerarmos a relação objetal mãe-filha e o desenvolvimento do processo 

simbólico, julgamos necessário (antes de prosseguir na análise e consequências da cisão do 

corpo) avaliar os sentidos atribuídos ao corpo em, pelo menos, dois momentos: na idade 

média, onde o corpo hiperbólico assumia um caráter incontido, manifesto pelo grotesco e 

pelos transbordamentos; e o corpo da modernidade que se configurou como espaço de 



Obesidade 

___________________________________________________________________________ 

 
 

81 

controle interno e externo.  Estes momentos, além de auxiliarem na compreensão da cisão 

corpo físico e corpo psíquico, podem nos fornecer subsídios para compreensão da 

participação da cultura na formação deste processo simbólico, bem como as marcas corporais 

refletidas em cada época. 

 

5.3 Corpo Aberto x Corpo Fechado 

 

Berger (2006), em sua tese de doutorado “Corpo e Identidade Feminina”, defende que 

ao contrário do que se supõe, o corpo medieval não era preterido em relação à alma. Embora a 

religião ditasse condutas e normas sociais, as preocupações com o corpo não estavam 

descartadas. Baseada nos estudos de Bakhtin a antropóloga relata que o povo medieval era um 

povo ligado às festas, onde o próprio Deus era representado por um glutão insaciável, capaz 

de devorar os pecados do mundo. É no ato de comer que o homem medieval se encontra com 

o mundo, é um corpo aberto, inacabado, em interação com o todo. No que diz respeito às 

imagens retratadas a autora ressalta a preponderância do realismo grotesco: valorização dos 

orifícios corporais, exposição dos excrementos, partos, morte, imagens hiperbólicas do corpo, 

suas funções e orifícios desvelados, além das referências à genitália feminina e masculina 

aparecerem de maneira natural. 

  Berger (2006) acrescenta que o grotesco ignora a superfície sem falhas que fecha e 

limita o corpo, a exposição do interno e do externo é positiva para o homem medieval por 

revelar tudo, tantos as cavidades como o que era expelido por elas. Este era um corpo social, 

universal, indissociado do mundo, um corpo percebido pela experiência em contato com o 

universo de significados de seu tempo. Na síntese de Berger (2006, p. 54):  
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 [...] Se o corpo continha tudo, era a morada do cosmos, era também 
o veículo de comunicação com Deus e, ao mesmo tempo, continha em 
si mesmo o sagrado e o profano. Incontido, era o corpo do 
transbordamento, da abundância, das formas opulentas, da alegria 
desregrada e carnavalesca. 

 

A partir do século XII, segundo a revisão feita pela autora, surgem na Europa os 

manuais destinados a orientar o comportamento e o decoro corporal. Neles emergem as 

críticas à voracidade relacionando esta ao comportamento de camponeses e animais, 

conseqüentemente aí se inaugura um outro ideal de corpo, mais esbelto, refinado e contido.  

Nesta direção se estabelece por toda Europa a disciplina dos comportamentos individuais, 

especialmente no que se refere aos gestos e à alimentação, onde através do controle e da 

imagem corporal que se refletia, se atestaria o triunfo do espírito. Berger (2006) observa que 

neste momento o corpo hiperbólico da época medieval dá lugar a corpos mais verticalizados, 

silenciosos e contidos, o autocontrole passa a ser valorizado e a compulsão em policiar o 

próprio comportamento é cada vez mais crescente. O corpo social agora é independente do 

individual, o contato com outros corpos e a exposição do corpo diminui, as pessoas passam a 

observar mais aos outros e a si mesmas, os pudores revestem a nudez e a camisola e a roupa 

íntima aparecem no vestuário. 

Elias (1990 apud BERGER, 2006) observa uma progressiva mudança no tom dos 

discursos dos manuais e tratados concomitantemente ao estabelecimento da modernidade. Na 

opinião deste autor estas diferenças discursivas denotam uma maior complexidade do homem 

moderno, um controle maior sobre as emoções, diferente do homem medieval que se limitava 

a distinguir o bem e o mal, portanto com menos coações em seu comportamento. Essa 

inferência do autor é justificada neste trecho: 

________________ 
ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro, Zahar, 1990. 
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[...] Assim, no século XIII, recomendava-se... que aquele que tossisse 
ou assoasse o nariz cuidasse de se virar para o lado, a fim de que 
nada caísse na refeição. No século XIV já era indelicado assoar o 
nariz na toalha de mesa. No século XV o tom já era imperativo: não 
assoe o nariz com a mesma mão que usa para segurar a carne. E em 
1589: que ninguém antes, Durante ou após as refeições suje as 
escadas. (Elias, 1990 apud BERGER, 2006). 
 

O controle interno e externo a que foram, gradativamente, submetidos os corpos 

propiciou a fragmentação e impossibilitou a hiperbolização, que já não era mais aceita, a 

imagem do corpo individual não admitia mais a sua ocorrência. A maneira de servir os 

alimentos também acompanha esta lógica, os animais que antes eram servidos inteiros à mesa, 

agora se apresentam em bifes a fim de que a sensibilidade do homem moderno não seja 

maculada pelas vísceras, sangue e sofrimento do animal. Este espetáculo grotesco agora deve 

acontecer à margem da vida social e por pessoas de status inferior.   

O corpo do homem moderno torna-se, portanto, cada vez mais privado, se 

individualiza e individualiza quem o porta, ele não reflete mais o mundo, mas a si mesmo. Ao 

seguirmos regras alimentares e fazermos exercícios, não o fazemos para nós, mas como 

aponta Berger (2006, p. 67) “é para ele (o corpo), para que ele ateste seu próprio triunfo.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro, Zahar, 1990. 
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5.4 O Corpo Simbólico  

 

Para Woodman (2002) esta individualização progressiva do corpo e a conseqüente 

fragmentação somada à ausência de um vínculo genuíno com a mãe, leva a uma atitude de 

intelectualização. Embora a consciência de um problema leve a novas percepções, neste corpo 

fragmentado as constatações não se materializam, segundo esta pesquisadora, “na 

intelectualização de um problema o corpo é cruelmente abandonado”. (WOODMAN, 2002, 

p. 107). 

Em seu trabalho com obesidade e transtornos alimentares Woodman (2002) relata o 

conflito que as mulheres obesas vivenciam na intelectualização do seu problema com o 

excesso de peso. Para a psicóloga, o trabalho de análise desta paciente não pode se deter ao 

discurso, a linguagem do corpo também deve ser considerada, pois permitir que a paciente 

saia do consultório apenas com os avanços mentais não impedirá que ela se depare com sua 

sombra no momento em que veste o casaco em frente ao espelho. A autora exemplifica esta 

situação ao afirmar que uma metáfora recorrente de suas pacientes obesas é a de que elas 

sentem um momento de libertação nos insights, como uma ida ao paraíso, para em seguida 

retornar ao sepulcro, uma enterrada viva. Woodman (2002) acrescenta em suas conclusões a 

importância de se liberar o corpo para uma movimentação espontânea, pois este “brincar” 

constela o inconsciente da mesma maneira que o sonho. E justifica: 

[...] Embora o sonho seja e continue sendo nossa mais rica fonte de 
informações procedentes do inconsciente, o movimento corporal pode 
nos conduzir ainda mais perto da verdadeira essência do sonho, da 
mesma forma como o sonho pode aprofundar nosso entendimento da 
dimensão psíquica da musculatura do corpo. Os dois processos 
trabalham juntos porque são equivalentes. O corpo é o inconsciente 
em sua forma mais imediata e contínua; o sonho também é o 
inconsciente, embora, na qualidade de corpo de imagens, faltem-lhe 
os atributos da instantaneidade e continuidade que caracterizam o 
corpo físico. (WOODMAN, 2002, p. 110).  
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É visível, na observação do trabalho com mulheres obesas, que praticam exercícios 

físicos, a mudança de atitude e auto aceitação que ocorre concomitantemente às mudanças 

corporais. Assim como é notória a atitude na direção da mudança somática a partir das 

conquistas no processo psicoterapêutico. Esta observação nos reconduz à idéia de Damásio 

(1996) onde sentimento e sensações corporais se constituem ao mesmo tempo, dando origem 

a uma imagem que será permanentemente atualizada nos momentos de tomada de decisão. 

Ramos (2006, p. 72) observa que o psíquico pode se comportar como o não psíquico e 

vice-versa, psique e corpo formam um par de opostos de uma “única e mesma coisa.” Para 

esta autora a relação entre psique e corpo não se dá sob a forma de causa e efeito (uma vez 

que já verificamos que esta relação acontece simultaneamente), mas na relação com o 

significado. Por isso a autora justifica que toda e qualquer doença tem, ao mesmo tempo, uma 

expressão no corpo e na psique, o que nos leva de volta à discussão do afastamento das 

experiências perceptivas e aos marcadores somáticos. Ao ignorarem os sinais corporais as 

obesas estariam, na verdade, ignorando o conteúdo psíquico que lhes traria equilíbrio. Mas 

como acessar este conteúdo se os sinais externos que recebem só reforçam marcadores 

negativos? E como resistir ao prazer imediato e visceral que a comida lhes dá? 

Ao acessarmos o imaginário e manifestá-lo na linguagem, instituímos um desenho de 

mundo por onde construímos e circulamos os significados. Porque é no imaginário que reside 

a pluralidade de olhares que se integram, uma vez que além da natureza do sujeito, a cultura e 

a história se entrelaçam fornecendo os textos, intertextos e contextos (ARAÚJO; BAPTISTA, 

2003). Para Wunenburger (2003) o imaginário remete a uma esfera psíquica onde as imagens 

adquirem sentido devido à sua natureza simbólica. O autor ressalta, ainda, que a humanidade 

poderia ser melhor compreendida se identificássemos nas causas das ações a imagem 

estruturante ou criadora dos símbolos que sustentam a memória e a percepção e que forjam as 

antecipações.  
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Em sua tese de doutorado Rúbio (2001) aponta duas escolas que conceituam e 

desenvolvem estudos sobre o imaginário: a estruturalista que tinha como representantes Lèvi-

Strauss e sua análise antropológica, Jacques Lacan na psicanálise e a semiótica; e a escola 

antropológica e filosófica substancialista representada por Gilbert Duran, Mircea Eliade, Paul 

Ricouer, Joseph Campbell e C.G. Jung. 

Wunenburger (2003) em seu “Historial das Teorias Contemporâneas do Imaginário” 

destaca quatro autores que abordam o tema de maneira a revalorizar tanto a metáfora quanto 

as representações visuais (encontradas em largo espectro na atualidade, como referido 

anteriormente), são eles: Bachelard, Durand, Ricoeur e Corbin. A partir da análise da obra 

destes quatro autores Wunenburger (2003) estabelece cinco linhas mestras que fundamentam 

uma nova teoria do imaginário, nelas o autor discute temas como a esfera das representações, 

as estruturas que compõem as significações, o poder figurativo da imaginação a partir dos 

sonhos e dos mitos e a imaginação como um modo de expressão da liberdade humana.  

No quis diz respeito a este trabalho, especificamente, dois conceitos apresentados na 

obra de Gilbert Durand (1987) “As estruturas antropológicas do Imaginário” se aplicam às 

premissas que foram estabelecidas para esta investigação. A primeira delas, explicada por 

Rúbio (2001), é que para este autor todo pensamento humano é representação, “passa pelas 

articulações simbólicas, indicando uma continuidade no homem entre o imaginário e o 

simbólico. O imaginário é assim esse conector necessário pelo qual se constitui toda 

representação humana.” (RÚBIO, 2001, p. 62). 

Está claro que Durand não é o primeiro nem o único autor a inferir que todo 

pensamento humano é representação, Schopenhauer em 1819 já iniciava seu livro “O mundo 

como vontade e como representação” com a frase: “o mundo é minha representação”. Mas ao 

avançar na teoria deste autor (Durand) encontramos uma pista para o problema que se 

apresenta de forma tácita neste trabalho: como é que cada um produz seu imaginário fazendo 
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emergir o simbolismo? Para este autor isto se dá através do trajeto antropológico, definido 

como: 

[...] a troca incessante que existe ao nível do imaginário entre as 
pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que 
emanam do meio cósmico e social. (DURAND, 1987, p. 41) 

 

Godinho (2005) observa que Durand oferece uma perspectiva antropológica mais 

globalizante em relação ao símbolo ao recusar tanto as concepções dadas pela psicanálise 

freudiana, onde o símbolo é fruto do recalque quanto pela psicologia junguiana no que se 

refere à hereditariedade do símbolo, rejeitando qualquer anterioridade ontológica, 

privilegiando, desta maneira, o dinamismo entre o gesto pulsional e o meio ambiente material 

e social. 

Para a apreensão deste trajeto antropológico Durand (1987) parte dos reflexos 

dominantes (de posição, de nutrição e copulativo) que culminam no conceito de schème, que 

une os gestos inconscientes da sensório-motricidade, entre as dominantes reflexas e as 

representações. A fim de categorizar as análises, Durand cria o regime de imagens diurno, 

onde se encontra a estrutura heróica, da verticalização ascendente (dominante postural), 

esquizomorfo. E o noturno (dominante da nutrição e copulativo) que corresponde ao esquema 

da descida e das imagens da intimidade e as imagens cíclicas, onde se encontram a estrutura 

mística e dramática respectivamente (RÚBIO, 2001). 

Metodologias como a mitanálise e o AT9 (Teste arquetípico dos nove elementos) 

pretendem capturar estes regimes de imagens. Contudo, neste trabalho (que não tem como 

objetivo a identificação dos regimes de imagens Durandianos) para o mapeamento deste 

universo simbólico lançaremos mão da metodologia de história de vida. Este dinamismo entre 

as pulsões internas e o meio material e social, expresso na cultura, também está contido no 

escopo de nossa análise, por isso a discussão nos capítulos anteriores da participação da 
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mídia, da medicina, da imagem corporal etc. como fatores predisponentes e/ou mantenedores 

da angústia presente nas participantes da nossa amostra. 

 

 


