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Introdução 

 

“Aprendi com a primavera a me deixar cortar. E a voltar sempre 
inteira”. 
                 (Cecília Meireles) 

      

Publicada, em 16 de maio de 2006 pela agência UOL de notícias, uma pesquisa da 

Universidade de Yale aponta que 5% dos entrevistados prefeririam perder um braço e 4% 

ficarem cegos a serem gordos. 

As diversas épocas da história ditaram padrões de beleza, mas no momento atual, 

esses padrões determinam inclusão ou exclusão social, legitimando apenas o corpo magro na 

condição de belo e apto. Na cultura em que parecer é mais importante do que ter ou ser, a 

lipofobia chegou a situações extremas, seja nas entrevistas de emprego nas quais se dá 

preferência aos magros, seja nas confecções que desconsideram o verdadeiro tamanho da 

população, re-significando as relações sociais a partir da imagem. Embora os padrões 

estéticos atuais se apresentem como ideários “religiosos” para ambos os gêneros, com 

mandamentos, culpas e punições para os hereges que não os seguem, a pressão social sobre a 

estética feminina é muito maior. 

Essa situação legitima-se como fator de angústia presente em todas as classes sociais, 

especialmente quando a condição socioeconômica inviabiliza o acesso às benesses da 

cosmética, às cirurgias plásticas e ao arsenal disponibilizado pelo mercado. Qual mulher hoje, 

ainda que livre de obesidade, está satisfeita com sua própria imagem? O que faz as meninas 

eutróficas (sem sobrepeso ou desnutrição) hodienas, reproduzirem o discurso de insatisfação e 

rejeição do corpo das mulheres obesas da década passada? E qual a inserção social possível (e 

sensação de pertença) das mulheres obesas numa sociedade que padronizou o ideal de corpo 
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feminino no limiar da subnutrição?  

A obesidade, hoje reconhecida como epidemia pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde), parece uma condição de fácil resolução, bastando promover-se um balanço energético 

negativo, ou seja, gastar mais calorias do que se ingere. Não é tão simples, alegarão alguns, 

pois há questões hormonais que levam o sujeito à condição de obesidade. Estes fatores ditos 

endógenos representam menos de 5% dos casos de obesidade, dos quais mais de 95% dos 

casos são de fundo comportamental (exógenos), a saber, má alimentação e sedentarismo 

(DÂMASO, 2003). De posse destas informações, dediquei-me aos estudos pertinentes à 

minha área (Educação Física), que pudessem contribuir na redução do peso e das 

comorbidades associadas em minhas alunas. Os estudos de fisiologia, treinamento, 

comportamento do tecido adiposo, implicações hormonais, nutrição, tratamento 

medicamentoso, entre outros, me habilitaram e me deram, temporariamente, uma pretensa 

segurança para desenvolver o trabalho de emagrecimento com mulheres obesas.  

Desde 1995 especificamente nesta área de atuação, tanto com grupos, como em 

trabalho personalizado, tornou-se patente para mim que, sendo a obesidade de causa 

multifatorial seu tratamento deveria ser multiprofissional. Um professor de educação física 

para a prescrição de exercícios físicos, um psicólogo para as implicações emocionais advindas 

da condição de obesidade e um nutricionista para orientação nutricional. No entanto, nem 

sempre é possível reunir todos estes profissionais, seja pela condição sócio-econômica do 

aluno, seja pela falta de vontade política dos órgãos públicos em oferecer tratamento 

preventivo e não medicamentoso. Ao estagiar no NEOBE (Núcleo de Estudos em Obesidade 

e Exercícios Físicos) do CEPEUSP, tive a oportunidade de acompanhar um trabalho 

multiprofissional, mas para meu espanto com resultados muito similares a de outros 

programas em que um único profissional conduzia a orientação. É fato que as alunas eram 

mais bem assistidas e um grande diferencial era a apropriação cognitiva que elas 
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apresentavam em relação às implicações fisiológicas e nutricionais do tratamento. Nas 

reuniões onde discutíamos a lenta evolução das alunas, observávamos que havia compreensão 

e sentimento de fidedignidade em relação à proposta, porém não havia adesão, especialmente 

à orientação nutricional. Além disso, era evidente que por trás do discurso de recuperação e 

aquisição de saúde o grande gerador de angústia era a rejeição da imagem corporal e a 

sensação de fracasso e de exclusão social 

 A escolha deste tema, como objeto desta pesquisa, se deu primeiramente pela minha 

própria identificação com o problema, pois na infância e adolescência fui atleta de volleyball 

e por todo período em que pratiquei a modalidade houve uma permanente militância (minha e 

dos outros) sobre o controle do meu peso, pois o rendimento estava associado à composição 

corporal. Eu era, sem dúvida, a atleta mais “encorpada” do time, mas era titular e capitã, ou 

seja, embora fosse desejável que eu fosse mais magra não havia impedimento físico para o 

meu desempenho. Todavia, esta era uma questão que permeava minha insatisfação em relação 

à minha imagem corporal. 

 Ao ingressar no ensino superior optei por jogar apenas por lazer e não mais 

oficialmente por clubes, o que me afastou da rotina dos treinamentos e me proporcionou 

ganho de peso, fato que a princípio não me afetou, mas depois tornou-se uma preocupação 

permanente, contudo com o passar do tempo e a convivência no ambiente da Educação Física 

(profícuo e profuso na valorização dos corpos trabalhados) fui revertendo o excesso de peso 

que havia adquirido, não sem sacrifício e eterna vigilância devo admitir, aliás um 

comportamento comum na minha área de atuação que permanece até hoje. 

 O segundo aspecto que me levou a esse estudo foi o questionamento que sempre me 

acompanhou desde que comecei a trabalhar com este grupo: se esta é uma condição que traz 

tanta angústia, por que estas mulheres não a revertem? Obviamente meu estranhamento se 

dava pelo olhar auto-referente que eu lançava à questão, eu havia emagrecido, mantinha meu 



Introdução 

___________________________________________________________________________ 

4 

peso, por que elas não o conseguiam? 

 Essas eram questões que a formação que eu adquirira, até então, não permitia 

contemplar, o que me estimulou na busca de outros referenciais teóricos que pudessem 

contribuir não apenas na redução de peso das alunas, mas também na compreensão da geração 

daquela angústia, conhecimento este que me apresentou uma sociedade que cultiva uma 

patologia social em relação à corporeidade, conforme discutirei em um dos capítulos desta 

dissertação. 

A busca destes novos referenciais me levou à disciplina da Profa. Kátia Rúbio: 

“Educação e Cultura do Corpo”. Ao final da disciplina estava convencida de que necessitava 

de uma linha de pesquisa que considerasse o significado das práticas culturais e as circulações 

do sentido, o que me fez ingressar na linha de pesquisa Cultura, Organização e Educação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ao tomar contato com a 

mitohermenêutica, o imaginário de Gilbert Durand e as metodologias qualitativas, até então 

desconhecidas para mim, fui me apropriando do que Chauí (1997) denomina de atitude 

filosófica, uma reflexão sobre o próprio pensamento, mas não de seres pensantes apenas, e 

sim de seres que se relacionam com outros, com fatos, e exprimem essas relações através da 

linguagem (em todos os sentidos que este termo concebe). Ciente das minhas limitações nos 

estudos de linguagem procurei na Escola de Comunicação e Artes, no Departamento de 

Ciências da Comunicação, a compreensão da contribuição da construção social do corpo 

formatado no campo simbólico mediado pela linguagem.  

Bosi (2003) denuncia o excesso de imagens da retratação da figura humana. Para esta 

autora o estereótipo hoje é tão forte que pode parecer um fator biológico. A fim de 

compreender o valor desta influência recorri aos estudos semióticos e lá pude constatar a 

criação dos espaços de segregação e as relações de poder estabelecidas pelos meios de 

comunicação, o que fez da mídia outro objeto de estudo deste trabalho apresentado no 
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Capítulo I.  

Na tentativa de acessar, minimamente, este arcabouço de influências na construção do 

pensamento, discuto o conceito de representação (por acreditar que a realidade se estabeleça, 

ou se valide de alguma maneira nas significações permanentemente representadas), a partir do 

pós estruturalismo na direção dos atuais estudos da neurociência anticartesiana que reflete 

sobre a relação entre razão e sentimento, emoção e comportamento social. Esta é uma área 

relativamente recente do conhecimento e me basearei quase que exclusivamente na produção 

de Damásio para discutí-la no Capítulo II.  

No Capítulo III pretendo demonstrar que, ao ingressarmos neste tempo (pós-moderno-

globalizado) em que a tendência ao reducionismo está presente inclusive nos corpos sujeitos à 

lógica de mercado tão eficiente na formação de opiniões e criação de desejos, estabelecemos 

uma padronização que vem propiciando um espetáculo de alienação em duas vertentes: uma 

que reduz a existência à satisfação dos eternamente renováveis ditames estéticos, e a outra que 

estigmatiza os que não conseguem acompanhá-los.  

Essa esquizofrenia que determina, segundo Elias (2000), quem são estabelecidos e 

quem são outsiders marca o lugar de pertença na sociedade. O aspecto mais preocupante é 

que isto vem acontecendo num universo que deveria ser um espaço privilegiado de alteridade, 

até pelas diferenciações genéticas, que é o universo da corporeidade feminina.  

A falácia contemporânea que prega o self made, agrava a sensação de fracasso destas 

mulheres que não conseguem emagrecer. No capítulo IV, que trata da imagem corporal, faço 

um contraponto com a anorexia onde é possível observar discursos opostos, o das obesas que 

alegam ter esgotado as tentativas de emagrecer sem sucesso e o das anoréxicas que têm uma 

agradável sensação de poder no controle da fome.  
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No início deste texto defendo a necessidade de um tratamento multiprofissional para 

estas mulheres pelo reconhecimento das nuances que compõem o quadro que nelas gera e 

perpetua a condição de obesidade. No entanto a premissa maior deste estudo é o campo 

simbólico, pretensioso talvez para um estudo inicial, pois buscar sentido para uma “patologia” 

ou condição, como preferem alguns, sugere a proposição de uma cura ou algo que a 

consubstancie. 

Num momento do texto “Cultura imaterial e processos simbólicos” Ferreira Santos 

(2004) discute a valorização de objetos e locais não pelo que são materialmente, mas pela 

forma como são utilizados. Referindo-se a edifícios sem valor histórico material (feiras, 

mercados, santuários etc.) o autor ressalta as trocas simbólicas que ocorrem nestes locais que 

permanecem e se perpetuam através da atualização do presente vivido. Considerarei o corpo 

sob esta mesma perspectiva, como foro das trocas simbólicas, mas também como agente 

produtor destes símbolos. A partir desta proposição busco investigar se é possível para estas 

mulheres se atualizarem dentro do seu próprio processo simbólico considerando a forma 

como se encontra configurada a sociedade em relação à corporeidade feminina. 

No capítulo V, destinado à obesidade, tentarei mapear o que determina o lugar das 

mulheres nesta condição e o que pode emergir a partir desta consciência. A psicologia 

comportamental, a psicossomática e a análise arquetípica subsidiaram as discussões 

apresentadas. 

A opção pela história de vida como metodologia se deu pela crença de encontrar na 

narrativa dessas mulheres, um traço comum na perda da pertença, que uma vez estabelecida 

pode levar à perda de sentido existencial. 

Para Rúbio (2006), através desta metodologia, é possível verificar a inserção da cultura 

na narrativa, pois a construção da consciência e da identidade social se dá nas relações sociais, 
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cuja trama (individual/coletivo) fornece o tecido simbólico que pretendo acessar no capítulo 

VI. 

E finalmente, no capítulo VII, apresento as narrativas das entrevistadas na esperança 

de que forneçam elementos para a compreensão deste universo que nos propusemos a 

investigar. 

 


