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6. METODOLOGIA 

 

 

[...] segundo o evangelho de São João, porque no homem o divino é a 
linguagem: logos simbólico correlacionador das realidades na co-
implicação das suas correspondências. (Andrés Ortiz-Osés). 

      

O conceito de simbólico que permeia o mapeamento deste universo é o utilizado por 

Jung (1974) onde o símbolo é a expressão daquilo que é pressentido, mas ainda não 

reconhecido, a imagem mediadora e unificadora que favorece o trânsito entre o manifesto e o 

latente, entre o consciente e o inconsciente, inseridos num determinado contexto cultural. 

Na busca da compreensão da relação individual/coletivo, consideraremos a cultura sob 

a mesma ótica de Geertz (1989), que ao supor (a partir de Weber), que o homem está atrelado 

a uma teia de significados que ele mesmo criou, reconhece a cultura como estas teias e sua 

análise. E acrescenta que o papel do pesquisador é antes buscar uma ciência interpretativa que 

lhe esclareça os significados do que uma ciência experimental que busque dogmas. 

Para Geertz (1989) “ethos” e “visão de mundo” são os termos antropológicos que 

resumem os aspectos morais e estéticos de uma cultura. Ethos designa os elementos 

valorativos (caráter, qualidade de vida, estilo moral e estético), enquanto a visão de mundo se 

refere aos aspectos cognitivos e existenciais (o conceito sobre si mesmo, sobre a natureza e 

sobre a sociedade). Ao analisar os símbolos sagrados, o autor observa que os significados só 

podem ser armazenados sob a forma de símbolos e estes resumem o que se conhece sobre a 

forma como é o mundo, o tipo de vida emocional que ele suporta e as regras de conduta para 

quem nele vive. Geertz (1989) esclarece a maneira pela qual a crença e o ritual, ethos e visão 

de mundo se confirmam mutuamente: 
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[...] o ethos torna-se intelectualmente razoável porque é levado a 
representar um tipo de vida implícito no estado de coisas real que a 
visão de mundo descreve, e a visão de mundo torna-se 
emocionalmente aceitável por se apresentar como imagem de um 
verdadeiro estado de coisas do qual esse tipo de vida é expressão 
autêntica. (GEERTZ, 1989, p. 93).  

 

 A visão de mundo e a circulação dos sentidos está atrelada à linguagem, Yves Durand 

(2003), ao discutir a função simbólica das imagens mentais, ressalta a contribuição do 

trabalho de Piaget referente a este tema. Ele destaca como um dos aspectos fundamentais da 

teoria Piagetiana o fato da imagem mental não ser um prolongamento da atividade perceptiva 

nem tampouco uma forma residual da sensação, mas sim o produto de uma atividade 

simbólica. Conforme já referido e explicado anteriormente através da obra de Damásio 

(1996). 

 Durand (2003) inclui a linguagem como outro elemento, além da imagem, que deve 

ser relacionado à função simbólica. Para este autor a linguagem é um fator importante na 

formação das representações, uma vez que reúne um significante que permite a evocação de 

um significado fornecido pelo pensamento.No entanto para Durand (2003), este sistema 

coletivo de sinais que é a linguagem, é insuficiente (vacila para usar o termo de Silva (2003) 

descrito no capítulo I), pois traduz mal a diversidade das experiências individuais, por ser 

muito abstrata.  

Ainda que cientes da dificuldade que a interpretação dos discursos trará pelo vacilo e 

insuficiência da linguagem como tradutora dos símbolos que emergem a partir das imagens 

mentais, a metodologia que escolhemos para acessar este universo simbólico que reflete o 

latente e o manifesto, o ethos e a visão de mundo, na esperança de encontrar um traço, uma 

imagem, um sentimento, uma ruptura, um significado comum a estas mulheres, foi a história 

de vida.                                                                                                                   
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Para Rúbio (2006) esta metodologia qualitativa privilegia a perspectiva do ator da ação 

por considerar que a compreensão de um comportamento só é possível a partir do ponto de 

vista do protagonista. Considerada uma forma de história oral, onde é possível captar os 

valores da cultura na qual o sujeito se insere, (uma vez que as observações feitas pelo sujeito 

sobre a realidade exterior a ele são reflexo e projeção da realidade vivida), a história de vida 

permite, ao narrador, a re-visitação e a re-significação de momentos marcantes. E obedecendo 

a cronologia não do logos, mas da afetividade dar “ao seu texto um contexto.” (RÚBIO, 

2006, p.24). 

Bosi (2003) alerta para o fato de que recontar é um ato de criação subjetivo do narrador, 

a lógica afetiva escolhida para ordenar os fatos é desconhecida do pesquisador. Daí a 

importância do pesquisador policiar suas representações e estereótipos, não realizar 

inferências ideológicas ou preencher as lacunas do narrador, a fim de não comprometer a 

narrativa. A autora ainda acrescenta que um discurso hesitante e recursivo, ao contrário do 

que possa parecer, são testemunhos de autenticidade, enquanto que as narrativas seguras e 

lineares trazem o risco de deslizar para o estereótipo.  

Rúbio (2006) defende que esta é uma metodologia capaz de captar os valores da cultura 

na qual o narrador se insere, Chauí (1994 apud RÚBIO, 2006) corrobora esta idéia ao afirmar 

que, no ato de descrever, a substância social da memória, que é o modo de lembrar, é tanto 

social quanto individual. Pois, na opinião desta autora, o grupo é quem transmite retém e 

reforça as lembranças, o narrador vai filtrando a memória comunitária até chegar a um 

conteúdo que lhe traga significado. 

 

 

_______________ 
CHAUÍ, M. Apresentação. Os trabalhos da memória. In: E. Bosi. Memória e Sociedade. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1994. 



Metodologia 

___________________________________________________________________________ 

 
 

92 

E visto que o significado é inerente à subjetividade, Bosi (2003) alerta para a veracidade 

da narrativa afirmando que o pesquisador não tem o direito de refutar um fato descrito pelo 

narrador. O pesquisador esteve ausente do acontecimento e deve considerar que o narrador, 

assim como todos, conta a sua verdade. Nas palavras da autora: “a narrativa é sempre uma 

escavação original do indivíduo.” (BOSI, 2003, p.66). Garagalza (2003) fornece a visão 

“Nietzschiniana” sobre a verdade que resume o discutido até aqui: 

 

 [...] O que é a verdade? Uma hoste em movimento de metáforas, 
metonímias, antropomorfismos, ou, em conclusão, uma soma de 
relações humanas que foram extrapoladas, realçadas e adornadas 
poética e retoricamente, e que, depois de um uso prolongado, um povo 
considera firmes, canônicas e vinculantes. As verdades são ilusões de 
que nos esquecemos que o são, metáforas que ficaram gastas e sem 
força sensível, moedas que perderam o seu cunho e que deixaram de 
ser consideradas moedas para serem consideradas metal. (Nietzsche, 
1980 apud GARAGALZA, 2003, p. 79). 

 

  A narrativa destas mulheres é, antes de tudo, um ato de coragem, pois além de revelar 

sua história de vida, estas o farão associando às suas representações corporais. Para Berger 

(2007) o corpo é produto e lócus privilegiado de reflexão e produção da cultura, portanto, 

espera-se que as entrevistas reflitam um desnudamento que, acreditamos, exporá as marcas 

simbólicas talhadas pela cultura.  Dar voz a estas mulheres é, num primeiro momento, 

reconhecê-las como atrizes e autoras sociais de sua existência, além de construir um acesso, 

através da narrativa, às imagens com as quais o tecido simbólico, fornecido pela trama 

individual/coletivo, razão/sentimento as vestiu. Resta, depois, verificar quão confortável elas 

estão nesta pele. 

  

 
_______________ 
NIETZSCHE, Friedrich W. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres. 
Tradução, notas e posfácio Paulo César de Sousa. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
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  6.1 A Amostra 
 

 Foram entrevistadas cinco mulheres adultas que preenchiam os seguintes critérios para 

participação do projeto: 

• Ser mulher 

• Ter mais de 25 e menos de 55 anos  

• IMC maior do que 30 Kg/m2 

• Ter se submetido, em algum momento da vida, a tratamento com o objetivo de 

emagrecer 

 

A escolha da faixa etária se deu pela variabilidade de peso esperada durante este 

período, uma vez que a partir dos 25 anos há estabilização e posterior declínio do gasto 

energético diário. Segundo Bouchard (2003) a quantidade de gordura corporal aumenta na 

vida adulta. Isto se dá principalmente pela diminuição do metabolismo basal em função da 

perda da massa magra. O autor acrescenta que as taxas máximas de obesidade e sobrepeso são 

atingidas entre 55 e 65 anos, o que fez dos 55 anos limite fisiológico anterior à faixa de maior 

propensão de ganho de peso. 

O IMC (índice de massa corpórea) acima de 30 Kg/m2, como já descrito, indica que o 

sujeito encontra-se em obesidade, pré-requisito para participação na pesquisa.  

Ter se submetido a tratamento para emagrecimento denota a insatisfação com a forma 

corporal em algum (s) momento da história de vida. 

Foram determinados como critérios de exclusão: 

• Ter obesidade atribuída à causas endógenas 

• Gestantes ou em período de lactação 
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• Uso de medicamentos como corticóides ou outros que possam interferir na 

composição corporal 

 

No mapeamento deste universo simbólico priorizamos as mulheres que se encontram 

em condição de obesidade não por questões fisiológicas, ou por uso de medicamentos, mas 

por causas comportamentais, onde supostamente a composição corporal poderia ser alterada 

pela adoção de novos comportamentos, nossa busca é compreender os processos que trazem 

este impedimento.  

E por fim, a gestação e amamentação solicitam maior geração de energia, em função 

deste fator, ambas representam períodos de maior desenvolvimento do tecido adiposo. 

(DÂMASO, 2003) 

 

6.2 Local das Entrevistas e Coleta 

 

Bosi (2003), no capítulo intitulado “Sugestões para um jovem pesquisador”, indica a 

casa do depoente como o melhor lugar para a entrevista, pois segundo a autora, lá estaremos 

mergulhados na atmosfera familiar do entrevistado desfrutando de sua hospitalidade. Contudo 

apenas a entrevistada número 2 concordou em conceder a entrevista em sua casa, na discussão 

das entrevistas apontaremos onde cada entrevista foi realizada. 

A autora ainda esclarece que à qualidade do vínculo está atrelada a qualidade da 

entrevista, pois ao lidarem de forma satisfatória com seus estereótipos e possíveis diferenças 

de classe, narrador e pesquisador devem sair transformados da experiência. 

Antes da entrevista propriamente dita, houve uma pré-entrevista onde as entrevistadas 

foram pesadas e medidas para o cálculo do IMC, bem como comunicadas sobre o conteúdo e 

utilização dos dados da pesquisa, a fim de evitar qualquer constrangimento posterior, ou 
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mesmo durante a entrevista. Estas foram realizadas individualmente e gravadas em câmera 

portátil e todos os nomes atribuídos às entrevistadas são fictícios. 

 

6.3 Aspectos Éticos 

 

 A pesquisa foi submetida à Comissão de Ética da Escola Superior de Educação Física 

de Jundiaí- ESEF, de acordo com os critérios para pesquisa com seres humanos do CONEP 

(Conselho Nacional de Ética em Pesquisa) Processo 011/08 – CAEE – 2354.0.000.335-8.  

Após a entrevista foi solicitada a assinatura de um termo de consentimento pós-

informado, onde a entrevistada consente na utilização dos dados para análise de forma 

sigilosa. 

 


