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Atualmente a obesidade atinge indivíduos de todas as idades e classes sociais e já é
considerada como uma epidemia. O aumento no consumo de alimentos com altas taxas de
açúcar e gorduras, em consequência das mudanças de estilo de vida, tem contribuído para o
crescente número de pessoas com obesidade no Brasil, e deve-se atentar ao fato de que as
mulheres são as maiores afetadas (Brasil, 2006).
Em decorrência desses fatores, observa-se uma grande preocupação com o excesso de
peso corporal e soma-se a isso o fato de o padrão social de beleza da atualidade é o corpo
magro, o que torna os indivíduos reféns da busca por medidas inatingíveis (Rocha, Vilhena, &
Novaes, 2009). O corpo passa a ser maciçamente investido pela mídia, que prega seus ideais
de beleza, e pela medicina, que promete resultados rápidos na obtenção da imagem desejada.
A satisfação imediata aparece como uma característica da sociedade de consumo.
A psicanálise é um referencial importante para a compreensão e interpretação dos
transtornos que afetam o comportamento alimentar. A obesidade traz à tona elementos para
pensar a articulação entre o apetite exagerado desassociado da alimentação como forma de
sobrevivência e os papéis distorcidos que a comida alcança na vida de pessoas que sofrem
com a obesidade.
Freud (1923/2006) deixou clara em sua teoria a importância do corpo como parte
fundamental na formação do psiquismo, ou seja, o corpo como local de desejo e afeto paralelo
ao corpo biológico. Nos três ensaios da teoria sexual infantil Freud (1905/2006) descreveu as
fases do desenvolvimento infantil e apontou que na fase oral o bebê começa estabelecer sua
primeira ligação com o mundo; essas vivências deixam marcas de gratificações ou de
frustrações no aparelho psíquico. Neste sentido, pode-se pensar que a obesidade estaria
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relacionada com esse período do desenvolvimento, sendo a região oral a principal fonte de
prazer, como aponta Berg (2008). Portanto, o alimento se transforma para o sujeito em um
objeto carregado de significados simbólicos e afetivos, que permite a projeção de estados
emocionais, sendo um anteparo defensivo para as fraquezas e frustrações, denunciando a
dificuldade psíquica de expressão dos conflitos (Berg, 2008).
É importante considerar que, além das necessidades fisiológicas, a vontade de comer
envolve a supressão de outras necessidades, como de afeto, na intenção de diminuir a angústia
inerente à existência. (Berg, 2008; Seixas, 2009).
A dificuldade em alcançar a perda de peso pode estar baseada na relação sintomática
que o obeso estabelece com o alimento, pois, como se vê na literatura, esses indivíduos
possuem uma dificuldade para simbolizar, ou seja, expressar em palavras, o sofrimento
psíquico que lhes acomete, utilizando como forma de expressão o alimento para além da
necessidade fisiológica da fome (Loli, 2000; Freire, & Andrada, 2012).
Isso faz com que sejam expressos no corpo, pelo ganho de peso, os conflitos psíquicos
que não são significados de outra forma, ou, como aponta Varela (2006), a obesidade poderia
ser considerada um sintoma psicossomático, já que, devido a uma falha na organização
psíquica, o sofrimento passa a ser exposto no físico.
As altas taxa de sobrepeso e obesidade e as complicações que acarretam para a saúde
das mulheres justificam a importância de compreender os aspectos emocionais envolvidos
com o ato de comer. Este estudo apresentará resultados preliminares do projeto “Na Medida”
realizado por uma equipe multiprofissional que contou com a participação da Psicologia,
Nutrição, Enfermagem, Educação Física e Farmácia.
Método: Estudo qualitativo, que teve como objetivo compreender as vivências e os
significados do “comer” em mulheres portadoras de doenças cardiovasculares e metabólicas
em decorrência da obesidade. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres
Humanos da UEL. O trabalho realizado pela psicologia foi a intervenção pela técnica de
grupos focais. Foram realizados no total 28 encontros, sendo quatro encontros com cada
grupo de mulheres, constituído por cinco a seis participantes por grupo. Cada participante
recebeu um nome fictício como forma de garantir o sigilo de sua identidade. Para análise dos
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dados utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo Bardin (2009). A participação foi
voluntária e todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados e Discussão: Os resultados foram compilados em duas categorias denominadas
conforme as falas das próprias participantes: “É solidão, é você no vazio”, “Aí eu fico
engolindo”.
“É solidão, é você no vazio”
Não é raro que, ao longo da vida, durante momentos de ansiedade ou frustração, as
pessoas ingerirem alimento na tentativa de diminuir o mal-estar que as consomem como
exemplifica as falas a seguir: a) Eu acho que, se a gente comesse só pra viver, a gente não
estava acima do peso, a gente come pra suprir alguma coisa, eu penso assim. Suprir alguma
coisa que tá faltando, não sei se na saúde, se emocional, sei lá, se um trauma (Joana, 33a).
Quando você ta comendo parece que vai acabar os seus problemas (Ana, 21 anos).
As sensações desprazerosas descritas pelas mulheres como um sentimento de vazio
parecem fazer alusão à angústia, sentimento que não está ligado a demandas fisiológicas
como a fome. Aparece como um mal-estar constante no corpo, fazendo com que essas
mulheres idealizem o alimento como um objeto possivelmente capaz de acabar com sua
angústia, como nos diz Seixas (2009).
Percebemos que essas mulheres não conseguem identificar a origem de seu mal-estar.
Isso nos faz pensar no que dizem Freire e Andrada (2012) sobre a dificuldade do obeso em
expressar em palavras os conflitos internos, justificando a utilização do alimento, novamente,
como uma tentativa de diminuir a “ansiedade”, como expõe Ana a seguir.
Minha ansiedade era doce, mas agora eu troquei pela cenoura. (Ana, 21 anos)
Ana passou de um objeto a outro, ou seja, deixou de comer doces e passou a comer
cenoura, contudo, a participante, ao fazer esse movimento, não refletiu sobre os motivos que a
levaram a procurar a comida em momentos conflitivos.
O consumo é umas das formas de minimizar o desconforte interno e o alimentos
aparece ao sujeito como um bem-estar imediato na tentativa de não querer se haver com seu
sofrimento naquele momento (Berg, 2008).
“Aí eu fico engolindo, eu fico quieta!”
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As falas nesta categoria dizem respeito ao modo como as participantes se portam
frente a dificuldades nos relacionamento familiares.
É que eu passo por um problema na minha casa, com relação ao meu filho, então
quando eu fico nervosa eu como (Sonia, 38 anos).
Quando você briga com alguma pessoa, de alguma maneira você tem que soltar
aquilo, e as vezes desconta na comida, no meu caso foi isso, antes era o cigarro, agora
passou pra comida (Aparecida, 54 anos).
Como podemos observar, após a frustração relacionada aos problemas familiares,
Sonia e Aparecida buscam na comida uma forma de alíviar a tensão que vivenciam no
cotidiano. Ao que parece, essas mulheres não refletem sobre suas dificuldades nos
relacionamentos, apenas utilizam-se de objetos concretos, como a comida, para diminuir seu
desconforto. Estavam engolindo a comida e junto pareciam engolir os problemas, pois,
permanecendo com a boca ocupada, não precisavam falar sobre o que sentiam Loli (2000).
Essa forma de lidar com situações conflitivas nos lembra uma expressão comumente
utilizada por adultos para que crianças interrompam o choro: “engole esse choro”. A criança
passa a não poder expressar pelo choro o que lhe incomoda. Ao que parece, equivaleria dizer
a criança “não expresse o que sente”.
Neste sentido podemos pensar que uma pessoa que não aprendeu uma forma de
expressar seus sentimentos desde a infância, quando adulto pode apresentar dificuldade em
se colocar perante os demais, utilizando outros meios para aplacar ou dar vazão aos
sentimentos que lhes incomodam. Então, na tentativa de calarem-se, “engolem” o choro, o
descontentamento e engolem a comida, como exemplificado:
Mulher, tudo de errado é ela! Eles fazem errado e você vai falar, você é ruim! É onde
muitas vezes a gente fica calada! Vai engolindo... (Rosa, 40 anos).
Conclusão
A obesidade é um agravo a ser combatido na sociedade atual. Os aspectos sociais e
psíquicos envolvidos na obesidade não têm sido levados em consideração na visão que se
estabelece sobre o ser obeso. Quando o indivíduo não consegue expressar verbalmente seus
conflitos, o psiquismo pode utilizar-se de outras formas para expor o que lhe aflige,
utilizando-se do corpo para expressar a dificuldade em lidar com o sofrimento, e do alimento
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como forma de preencher a sensação de vazio interno. A psicologia, em especial à luz da
teoria psicanalítica, pode contribuir no processo de ressignificação da maneira com que o
sujeito obeso se porta no mundo e como se enxerga nele, e ainda levar aos demais
profissionais a preocupação com os aspectos emocionais envolvidos no processo almejado.
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