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Considerações Finais. 

  

 A proposta de mapear o universo simbólico de um segmento socialmente 

estigmatizado (no nosso caso, as mulheres obesas) requer, num primeiro momento, o 

reconhecimento da insuficiência das respostas oferecidas pelas intervenções praticadas para 

redução ou solução das questões da obesidade, uma vez que se observa uma incrementação da 

condição analisada. Faz-se também necessário, neste percurso, avançar além da observação 

dos sintomas e suas conseqüências nas diversas esferas e buscar a compreensão não só para o 

comportamento “adicto”, mas para as razões que impedem a reversão do quadro, fornecidas 

no discurso das entrevistadas, na esperança de acessar as representações que emergem a partir 

dos símbolos. 

  A nossa amostra é composta de mulheres cuja imagem somática não só reflete um 

grande distanciamento do padrão cultural (globalizado) desejável, como “iconografa” o 

repúdio contemporâneo no que se refere à corporeidade. É de se esperar que estas mulheres ao 

se depararem com a grande quantidade de mulheres expostas na mídia, detentoras de uma 

imagem somática muito diferente da delas, na repetição da sua condição estigmatizadora, 

desenvolvam marcas somáticas negativas, como descrito por Damásio (1996), e demonstrado 

neste trabalho. 

 O objetivo desta pesquisa não foi, em nenhum momento, patologizar a angústia, 

substituindo o conflito pelo mau funcionamento de alguma estrutura, o que reduziria as 

entrevistadas a meros agentes de comportamento. É verdade que quanto maior o tempo na 

condição de obesidade, maior a dificuldade em revertê-la, existem sim hormônios 

neuroendócrinos, além de neuroquímicos e neuromoduladores que estimulam a ingestão 

inadequada, além da falência ou diminuição da ação dos agentes que inibem a fome ou 
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indicam a saciedade, como a leptina. Contudo, atribuir a um peptídeo ou a qualquer outra 

substância a responsabilidade por toda a problemática aqui suscitada seria no mínimo 

incoerente. 

 A questão que se avizinha à condição biológica é como, a partir da representação e 

simbolização da própria corporeidade, sentem-se essas mulheres no trato com sua pertença, 

com seu lugar no mundo, mundo este que se configura de maneira a estigmatizá-las. 

 Herdeiras da condição pós-moderna de permanente movimento (inclusive de 

identidades), para estas mulheres (e para a sociedade como um todo) tornou-se natural a 

adesão aos modelos sugeridos pelos estabelecidos (apropriando-nos de Elias novamente) e tão 

veiculados nos meios de comunicação. É fato que o estigma reflete em alguma instância uma 

relação de poder, neste caso poder econômico da poderosa indústria da beleza. Shaw (2003), 

ao analisar o corpo feminino na propaganda, afirma que a representação de mundo na 

publicidade reflete a representação de mundo construída na sociedade, uma vez que os 

publicitários também estão sujeitos a visões estereotipadas da realidade, pois são 

inconscientemente influenciados pela cultura.  

Contudo, ao longo do texto, vimos que a incorporação do estigma é o que determina o 

lugar na diferença, a linguagem e o isolamento de campo por si só não poderiam determinar o 

lócus social da mulher obesa, o que sugere que a mídia opere como reforço, mas não como 

causa. E essa incorporação talvez se dê na representação, por isso a necessidade de se 

compreender que sempre há formação de imagens de objetos internos e externos onde razão e 

emoção são interdependentes nesta construção oriunda da aprendizagem. 

Isso faz da cultura um importante elemento na constituição deste universo simbólico; o 

corpo diferentemente do que se poderia supor, não é um mero executor das decisões cerebrais, 

mas um co-elaborador destas destinado à ação e a atribuição de sentidos, sentidos estes em 

grande parte oferecidos pela cultura. Garagalza (2003), diz que a cultura deveria oferecer a 
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sutura da ferida do real, que num primeiro momento está encerrado em si mesmo, mas depois 

desdobra-se, abre-se  gerando símbolos. Todavia o remédio (cultura), na opinião deste autor, 

conforme se consolida, vai se literalizando e naturalizando a ponto de perder seu caráter 

simbólico, até o ponto em que o remédio possa ser pior do que a enfermidade 

(GARAGALZA, 2003, p. 84). 

A partir da compreensão de que não só produzimos imagens, mas nos tornamos, de 

alguma maneira, nossas imagens e nos moldamos nos discursos que as representam, parece-

nos autêntico propor outra maneira de pensar o corpo e/ou uma reforma cultural da 

corporeidade. 

Vimos neste texto as condutas patológicas nos transtornos alimentares, as condutas 

antiéticas na medicalização da beleza, os movimentos de repúdio aos modelos estabelecidos, 

os relatos de desespero noticiados na imprensa, a adesão a procedimentos cirúrgicos invasivos 

e radicais, a evolução (in) no trato com o corpo da idade média para o contemporâneo e não é 

difícil inferir que atravessamos um momento de patologia social no que se refere à imagem 

corporal. 

O tecido genérico oferecido pela cultura em relação à corporeidade, que agrega 

significados como sucesso, independência e atitude às mulheres magras, somado às 

concepções cristalizadas a respeito da mulher obesa, representadas pelos antônimos dos 

adjetivos acima, formam um mosaico para quem observa estas variáveis, mas um labirinto pra 

quem vive esta condição estigmatizante e tenta revertê-la. 

Não é raro ouvirmos comentários, sobre mulheres obesas, de incredulidade sobre a 

composição corporal que apresentam, as pessoas se perguntam como aquela pessoa “permitiu-

se” engordar tanto, sem conseguir imaginar os impedimentos de reversão do processo.  

Não é difícil inferir que o mundo caminha pra uma “terra de gigantes”, a comida é 

cada vez mais palatável e calórica (apesar dos diet e light), as cargas de trabalho cada vez 
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maiores, os espaços para prática de lazer cada vez mais reduzidos, e os exercícios físicos cada 

vez mais privatizados e encerrados nas academias, uma vez que a educação física escolar 

ainda não subsidiou a autonomia do estudante no que tange as práticas corporais. Assim 

sendo, não é difícil também inferir que esta relação entre magreza e beleza é uma fábrica de 

angústias. 

Como dito anteriormente, utilizamos a metáfora do mosaico para elucidar as variáveis, 

expostas nesse trabalho, que contribuem para a manutenção da condição de obesidade. Na 

observação da figura formada por este mosaico depreendemos que dois conceitos (aqui 

tratados) são a base e a argila que unem os pedaços de ladrilho: o trajeto antropológico e o 

marcador somático de Duran e Damásio respectivamente. Ao admitirmos que o simbolismo 

emerge a partir do  dinamismo entre as pulsões internas e o meio material e social e que nesse 

processo de formação de imagens o corpo é co-criador e armazena sensações que se repetirão 

influenciando a tomada de decisão, isso tudo orquestrado por um cérebro sempre à procura de 

“recompensas”, o desenho que começa a emergir deste mosaico é um labirinto.  

A entrada do labirinto pode ser uma mãe que não consegue abrir mão do corpo ideal 

valorizado e desejado pela cultura, inaugurando o desequilíbrio na formação da identidade 

corporal da criança, e/ou cuidadores que confortavam a criança sempre com alimento. Ainda 

que não se tenha memória ou consciência de nenhuma ocorrência que pudesse ser considerada 

como fator de predisposição para ingestão inadequada, todas as nossas entrevistadas 

relacionaram o início de ganho de peso com alguma situação emocional desagradável. 

No corajoso relato dessas mulheres observamos as exposições diárias ao preconceito, 

onde elas afirmam reviver sensações desagradáveis que num primeiro momento suscitam 

sonhos de superação, mas a busca do conforto se dá através do alimento com a conseqüente 

sensação de fracasso. Como sair desse labirinto numa sociedade que estigmatiza quem está 

acima do peso e propala a falácia de que só está nessa condição quem quer, ou quem não 
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consome esse ou aquele produto? Talvez por isso todas elas acreditem que podem emagrecer 

sozinhas sem, contudo, encontrarem uma resposta quando questionadas: por que então não 

emagrecem? 

Chevalier e Gheerbrant (1991, p. 530) definem o labirinto como “entrecruzamento de 

caminhos, dos quais alguns não têm saída... é mister descobrir a rota que leva ao centro”. 

Para estes autores o acesso ao centro é uma viagem iniciatória, proibida aos que não estão 

qualificados. A fala das entrevistadas parece refletir essa falta de acesso ao cerne da 

problemática quando, repetidamente, ouvimos: “já fiz de tudo, não consigo emagrecer; não 

sei por que comi tanto, na hora não penso, só quando sinto que estou cheia é que me 

arrependo”. 

As imagens que emergem de fracasso, lixo, etc, parecem ser mais a incorporação dos 

discursos vigentes na cultura atual do que uma auto-referência, pois o que se infere, a partir 

dos relatos, é que elas se sentem desta maneira em relação à imagem corporal, mas este não é 

o sentimento que permeia as outras esferas de suas vidas.  

Há algo no centro desse labirinto que se recusa a negar o prazer oferecido pela 

ingestão e a aderir aos “rituais” de boa forma. Não fossem as comorbidades que acompanham 

o quadro, quem poderia condenar a busca por um prazer inofensivo? A angústia parece advir 

do julgamento (com o permanente veredicto de condenação) diário sofrido por estas mulheres 

que as condena a algum tipo de exclusão, seja profissional, em relação ao companheiro e 

tantas outras situações relatadas por elas, que as induz à repetição da ingestão. 

Ao analisarmos o conhecido mito de Teseu que adentra o labirinto a fim de encontrar 

o minotauro e depois de derrotá-lo só consegue sair de lá graças ao fio oferecido por Ariadne, 

se fizermos uma analogia com o nosso tema, parece coerente a busca ao centro para enfrentar 

o minotauro, uma vez que ele, novamente recorrendo a Chevalier e Gheerbrant (1991, p. 611) 

“simboliza um desejo injusto, uma dominação indevida, o erro, recalcados e ocultos no 
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labirinto”. Os autores acrescentam ainda que os sacrifícios acalmam o monstro, mas também 

representam novas culpas que se acumulam. Muito parecido com o comportamento alimentar 

relatado pelas entrevistadas. 

Dando continuidade à analogia, um personagem permanece oculto na atual 

configuração social em relação ao nosso tema, quem seria Ariadne? Se analisarmos os 

profissionais habilitados para a reversão dessa condição encontraremos, de um lado  

professoras de educação física e nutricionistas que são grupo de risco para anorexia e de outro 

a medicina que caminha, cada vez mais, rumo à medicalização da beleza. Os profissionais que 

deveriam trabalhar para reversão da patologia social são, na verdade, agentes que reforçam a 

“paranóia” da boa forma. O mercado se expande cada vez mais pra esses profissionais, mas 

eles mesmos são vítimas do discurso, têm sua competência avaliada pela imagem somática 

que apresentam. 

O problema da obesidade, uma vez que ruma para a condição de epidemia, começa a 

se tornar um problema de todos nós, é fato que propor uma mudança social no modo de ver o 

mundo resolveria, não este, mas quase todos os impasses do mundo contemporâneo e não é 

essa a nossa proposta. Contudo apenas desejar a chegada das escorrências, ou que as zonas 

fracas de imprinting finalmente se rompam e uma nova era se inicie é contrariar a função 

natural do ser humano descrita pelos autores aqui compilados, a ação. Diante disso, 

acreditamos que o desafio que se estabelece é, a partir desta análise, verificar as 

representações dos diversos profissionais que lidam com essa população na esperança de 

reverter (através da prevenção) o avanço da angústia e do aumento de casos da obesidade, 

bem como propor intervenções mais eficazes nos tratamentos e nas condutas sociais. 


