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RESUMO:  A contemporaneidade  é  atravessada  por  um  crescente  processo  de

capitalização  do  corpo,  relacionado  à  ascensão  de  modelos  específicos  de

corporalidade e ao desenvolvimento científico-tecnológico,  que possibilitou novas

modos  de  visualização  e  intervenção  nos  corpos.  Nesse  processo,  os  variados

modos  de  os  indivíduos  investirem  em  suas  existências  somáticas  são

diferentemente  valorados,  de  acordo com normas  e  expectativas  disponíveis  no

contexto  sociomaterial  em  que  estão  imersos.  Diante  desse  quadro,  os  corpos

gordos parecem constantemente entrar em conflito com a reafirmação de noções

como responsabilidade, controle e cuidado de si.  Este trabalho objetiva produzir

uma reflexão sobre esses processos a partir de um estudo de inspiração etnográfica

que analisou discursos médicos-científicos voltados para o público leigo, através da

trajetória  do  endocrinologista  Alfredo  Halpern,  considerado  um  “expert”  em

obesidade  e  emagrecimento  no  Brasil.  Através  desse  estudo,  chegou-se  à
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conclusão de que os discursos médicos-científicos sobre obesidade estão longe de serem

estáveis e desprovidos de controvérsias. A partir disso, discute-se como, apesar dessas

controvérsias, há uma busca por estabilizar e reiterar a gordura como algo patológico, e

que tipo de consequências éticas e políticas vêm sendo geradas nesse processo, através

da mobilização de noções e práticas específicas sobre corpo, saúde e subjetividade.

Palavras-chave: Corpo; saúde; subjetividade; gordura; obesidade.

1 INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  consiste  em  uma  espécie  de  “recorte”  da  pesquisa

desenvolvida em minha dissertação de mestrado, cujo objetivo era produzir uma reflexão

sobre as relações entre o contexto brasileiro de produção de expertise sobre gordura e

obesidade e um processo mais amplo de medicalização dos corpos gordos que vem se

constituindo  em  um  nível  global  nas  últimas  décadas.  Inspirada  em  reflexões  já

consolidadas  na  área antropológica  sobre  medicalização  e  produção  de diagnósticos,

meu interesse de pesquisa voltava-se para a compreensão do modo como a gordura

corporal  é  trazida  à  existência  pelos  conhecimentos  biomédicos  como  um  problema

passível  de ser compreendido e gerenciado/administrado individual  e  coletivamente.  A

esse interesse somava-se ainda o desejo de pensar como esse tipo de conhecimento

transcendia os limites da clínica e da academia ou do laboratório, inserindo-se em um

vasto  conjunto  de  processos  que  demonstram  a  presença  dos  saberes  científicos  e

biomédicos no cotidiano,  na administração concreta da vida (ROHDEN, 2012).  Nesse

sentido, tomei como fio condutor de investigação a trajetória do médico endocrinologista

brasileiro  Alfredo  Halpern1,  assumindo  como  foco  privilegiado  de  análise  a  sua  obra

literária voltada para o público leigo, que pode ser situada no campo mais específico da

literatura de autoajuda.

Tomando como procedimento analítico a perspectiva etnográfica através da análise

1
 Halpern é considerado um expert em obesidade e emagrecimento no contexto brasileiro, tendo 
consolidado sua carreira em um “lugar de fronteira” entre a academia, a clínica e os meios de 
comunicação de massa. Formado na década de 1960 na Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, o endocrinologista teve uma importante atuação na institucionalização dos estudos sobre 
obesidade no Brasil e no mundo, participando da fundação e consolidação de instituições como a 
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e a International Association for the Study of Obesity,
na década de 1980. No âmbito acadêmico-científico, Halpern teria participado, até maio de 2014, de 76 
projetos de pesquisa, tendo 213 artigos publicados em periódicos científicos e 1404 citações registradas
na base de dados SCOPUS. Além disso, o médico acumula, nas últimas décadas, uma extensa 
participação nos meios de comunicação de massa, através de matérias e colunas em revistas e jornais 
ou através de entrevistas e consultorias em programas televisivos, além do trabalho de “divulgação” 
realizado através de seus livros. Informações disponíveis em: 
<http://lattes.cnpq.br/1620596652889285/>. Acesso em em março de 2015.



documental,  busquei  mapear e analisar  os livros de Halpern ao lado de documentos,

páginas e espaços online que me ajudassem a compreender a trajetória do especialista.

No âmbito deste artigo, apresentarei algumas questões suscitadas através do processo

de  descrição  e  análise  desse  material,  com  enfoque  especial  nos  15  títulos  que

compunham a obra literária do endocrinologista2 e em documentos, diretrizes e artigos da

área biomédica sobre obesidade. Assim, inicio apresentando alguns pressupostos gerais

observados  no  conjunto  de  livros  analisado,  para  em  seguida  descrever  algumas

“tensões” presentes em alguns deles, a partir de determinadas controvérsias existentes

em torno da afirmação da obesidade como doença e como “fator de risco” à saúde. A

partir disso, busco pensar como, a partir dessas tensões e controvérsias, são mobilizadas

outras “razões” – que não a saúde – para reafirmar a importância do emagrecimento em

indivíduos gordos. Por fim, proponho uma reflexão sobre como essa trajetória literária de

Halpern se articula em um projeto mais amplo de tentativa de estabilização da obesidade

como uma doença, e de que modo isso pode ser pensado em relação às proposições de

autores  que  buscam  refletir  sobre  os  processos  contemporâneos  de  objetivação  e

subjetivação dos seres humanos através dos conhecimentos científicos e biomédicos, em

especial aqueles que vêm analisando os processos de produção de expertise sobre a vida

na contemporaneidade e a sua relação com a produção de noções específicas sobre

corpo, saúde e subjetividade.

2 A GORDURA CORPORAL COMO UMA PATOLOGIA:  DEFININDO POSIÇÕES EM

TORNO DE UM PROBLEMA

Apesar de existirem distinções entre os livros de Halpern em termos de conteúdos,

estruturas  narrativas  e  estratégias  de  venda,  acredito  que  seja  possível  identificar

algumas hipóteses, objetivos e compreensões gerais que de alguma forma atravessam

todos  eles,  sendo  explicitados  já  nas  primeiras  publicações.  Entre  eles,  está  o

entendimento  de que o  indivíduo gordo ou obeso sofre  por  ser  “diferente  do que se

convencionou chamar de normal” (HALPERN, 1994, p. 13) e por se sentir culpado por tal

diferença. O pressuposto geral é que o indivíduo gordo é vítima de preconceito, sendo

2
  Os títulos dos livros analisados – e seus respectivos códigos de análise e ano de publicação entre 
parênteres – são: “Entenda a obesidade e emagreça” (L1, 1994), “Obesidade (Mitos e Verdades” (L2, 
1997), “Pontos para o gordo” (L3, 1999), “Obesidade (Conhecer e enfrentar) (L4, 2001), “Desta vez eu 
emagreço!” (L5, 2001), “Emagreça mudando o corpo e a cabeça” (L6, 2002), “Magro para sempre!” (L7, 
2002). “Pontos para a garotada”  (L8, 2005), “Dieta dos pontos” (L9, 2007), “A nova dieta dos pontos” 
(L10, 2008), “Abaixo o regime!” (L11, 2008), “O estômago possuído” (L12, 2011), “Por que como tanto? 
Desabafos de uma compulsiva alimentar” (L13, 2013), “Emagreça e saiba como” (L14, 2013) e “A dieta 
que (sempre) funciona” (L15, 2013). 



constantemente acusado pelo fato de ser diferente. É a partir dessa constatação de que o

gordo é vítima de preconceito, que o especialista afirma o seu objetivo de “mostrar […]

que ninguém é gordo porque quer, e que em geral obesidade é doença, e não falta de

vergonha!” (HALPERN, 1994, p. 13).

Essa afirmação da obesidade como doença e o interesse do médico de “absolver

os gordinhos, perante a sociedade e perante ele mesmo, das culpas a ele atribuídas”

(HALPERN, 1994, p. 13) são amplamente reiterados tanto nas suas publicações quanto

nas entrevistas e participações que o médico faz nos meios de comunicação de massa. O

curioso,  no entanto,  é  que esse reconhecimento de que os indivíduos gordos sofrem

preconceito se associa – no caso de Halpern e do saber biomédico acionado por ele –

com uma busca por fazer com que o indivíduo gordo modifique a si mesmo – através do

emagrecimento – e não com um engajamento em tentar modificar “o social”, o contexto ou

lugar  onde  esse  preconceito  é  produzido.  Ou  seja,  a  partir  do  argumento  de  que  a

obesidade é uma doença – causadora de inúmeros problemas para o sujeito obeso –, o

lócus  de  intervenção  e  mudança  passa  a  ser  exclusivamente  o  indivíduo,  e  não  a

coletividade, que produziria o preconceito apontado pelo autor.

Nessa  busca  por  “ajudar”  o  indivíduo  obeso,  o  endocrinologista  aponta  outro

objetivo de seus livros: “tentar afastar a população ávida de se tornar esteticamente mais

interessante dos caminhos do charlatanismo e da exploração econômica” (HALPERN,

1994, p. 15). Através desse posicionamento, Halpern parece não apenas tentar demarcar

um distanciamento  em  relação  aos  profissionais  que  atuam  na  promoção  de  “falsos

produtos” e “novidades para emagrecer”, mas também explicitar uma “missão” de ajudar

os sujeitos gordos a conhecerem o que existe de “verdadeiro” em relação ao problema

que  vivenciam.  É  partindo  desse  pressuposto,  portanto,  que  o  autor  escreve  seus

primeiros livros, demarcando uma diferença entre o seu trabalho e aqueles desenvolvidos

por  charlatães  ou  por  pessoas  vinculadas  ao  que  ele  chama  de  “Indústria  do

Emagrecimento”:

Perguntará,  naturalmente,  o  leitor:  como  saber  que  minhas  opiniões
também  não  expressam  inverdades? Que  prepotência  é  esta  que  me
autoriza a escrever um livro que pretende esclarecer o assunto, quando afirmo
que  o  que  existe  até  o  momento  é  em  geral  desprovido  de  qualquer
fundamento?  Longe de mim querer  ser  o  dono da verdade! Não tenho
nenhum receio de afirmar que não só não sei tudo sobre o assunto, como
também ninguém sabe.  Por  uma razão  muito  simples:  apesar  de  ser  a
doença  (e  é  doença,  sim!)  metabólica  mais  comum  do  mundo
(evidentemente entre as pessoas que tem acesso a (sic) comida), muitos dos
seus aspectos são ainda desconhecidos! Os últimos anos trouxeram uma
grande  quantidade  de  informações  novas  sobre  o  assunto;  institutos  de
pesquisas,  cientistas,  Universidades,  organizações  de  saúde,  etc.,  vêm
estudando com o maior denodo a obesidade, e  novas luzes estão sendo



lançadas  sobre  ela.  Como  médico  interessado  no  assunto,  ligado  à
Universidade de S. Paulo, com experiência de cerca de 25 anos no assunto e
tendo  frequentado  assiduamente  Congressos  no  mundo  inteiro  sobre
obesidade,  peço  ao  leitor  crédito  para  este  meu  intuito  te  transmitir
algumas informações que julgo úteis sobre um tema tão controverso. […]
Pretendo, com este livro, preencher uma lacuna entre o que é científico em
termos de conhecimento sobre a obesidade e o que é transmitido através
dos meios de comunicação, em geral de muito baixa qualidade, para o
público interessado no assunto (HALPERN, 1994, p. 15-16).

Ao acionar a sua trajetória médica e científica como um “capital” importante, que

permite diferenciá-lo de outros profissionais externos ao campo científico, Halpern afirma

ainda que a obesidade é uma doença “complexa” e com aspectos ainda desconhecidos

para o campo científico e biomédico. Tal “complexidade” e desconhecimento de algumas

causas  ou  aspectos  da  obesidade  parece  demarcar  uma  espécie  de  “incerteza”  em

relação à doença. Considero interessante, no entanto, como essa “incerteza” em relação

às causas, mecanismos e tratamentos da obesidade convive, na obra de Halpern, com a

“certeza”  de  que esta  se  trata,  de  fato,  de  uma  doença.  Ou  seja,  apesar  de  os

conhecimentos  acerca  da  obesidade  demonstrarem  algumas  complexidades  ou

instabilidades – como será discutido a seguir, a “verdade” da obesidade enquanto doença

– que deve ser compreendida e combatida pelo saber biomédico – permanece sendo

reiterada ou afirmada. Mais do que uma doença, Halpern e outros profissionais do campo

médico-científico  afirmam  que  a  obesidade  é  um  “problema  de  saúde  pública”,

configurando uma epidemia que atinge o mundo inteiro. Em um de seus livros, publicado

em 1999, o especialista apresenta um capítulo intitulado “A explosão da obesidade”, no

qual  enfatiza  o  caráter  epidêmico  da  doença  através  de  argumentos  e  dados  que

comprovariam tal caráter:

A obesidade é  uma  doença crônica que afeta  cada vez  mais  crianças e
adultos,  de países pobres e ricos. A  dimensão mundial da enfermidade é
tamanha que a OMS (Organização Mundial da Saúde) passou a considerá-la
um problema de saúde pública tão preocupante quanto a subnutrição ou as
epidemias infecciosas.  Os dados são alarmantes! Um censo realizado nos
Estados  Unidos,  recentemente,  mostrou  que  a  proporção  de  pessoas
obesas, entre a população em geral, aumentou em 32% na última década.
Uma verdadeira explosão de obesidade se verifica entre os países do globo
que  têm  acesso  à  produção  de  alimentos.  E  ela  atinge,  igualmente,  as
crianças, até mesmo no Japão, reconhecido tradicionalmente como um país
de população magra. O número de crianças japonesas obesas varia hoje entre
10  e  12%.  No  Brasil,  onde  40%  dos  adultos  têm  excesso  de  peso,  a
porcentagem  de  crianças  obesas  deve  estar  em  torno  de  20%, com
tendência a aumentar. O fato é muito preocupante, pois é enorme a chance
de uma criança obesa se tornar um adulto obeso.  E, além de ser uma
doença crônica, a obesidade pode matar. Não existem mais dúvidas sobre
a relação entre a obesidade e o desenvolvimento de doenças como o diabete
melito, a hipertensão arterial e as doenças cardiovasculares (HALPERN, 1999,
p. 11).



Além da linguagem alarmante, é possível perceber neste trecho o tom de certeza

com que algumas afirmativas são feitas e a presença de levantamentos estatísticos que

servem  para  confirmar  o  argumento  de  que  a  obesidade  estaria  aumentando

consideravelmente em muitos países. Chamo atenção, com isso, para a mobilização de

uma espécie de “retórica dos riscos”, tal como assinalam autores como Dumit  (2012) e

Rose (2007b, 2011), a partir  da associação da obesidade com a probabilidade maior de

mortalidade  ou  de  desenvolvimento  de  determinadas  doenças  (comorbidades).  Essa

retórica  dos  riscos,  acionada  por  Halpern  e  pelos  saberes  biomédicos  a  que  ele  se

associa, transparece em afirmativas como a do seguinte trecho, em que o autor justifica a

importância de conhecer o Índice de Massa Corporal de um indivíduo:

Muitos de vocês devem estar  perguntando, agora,  por que interessa saber
com tantos detalhes a composição de um indivíduo. A resposta é estatística.
De  acordo  com  os  dados  conhecidos,  quanto  maior  o  Índice  de  Massa
Corporal de um indivíduo, maior sua chance de morrer precocemente e de
desenvolver doenças do tipo diabete melito e hipertensão arterial, além
de doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio, a angina de
peito e os derrames cerebrais (HALPERN, 1999, p. 41).

Esses  “fatos”  ou  “verdades”  científicos  geralmente  são  apresentados,  nas

publicações  analisadas,  como  sendo  estáveis  e  desprovidos  de  controvérsias,  sem

grandes explicações sobre como se chegou a eles, ou, quando há explicitação de dados,

sem mencionar como estes foram obtidos – a partir de que tipo de pesquisa, feito em que

circunstâncias, por quem, etc. Isso se dá tanto na associação entre obesidade e risco de

morte e doenças quanto na afirmativa de que ela estaria aumentando exponencialmente,

configurando uma epidemia a nível mundial. Para além da discussão sobre se esses fatos

ou verdades são “corretos” ou não, o que vale notar é como a associação entre obesidade

e “risco” de morte ou de desenvolvimento de algumas doenças parece ter se tornado um

“fato  consolidado”,  que  inclusive  prescinde  de  maiores  explicações  ou  de  uma

apresentação  mais  detalhada  dessas  “evidências”  médicas  e  científicas.  Além  dessa

associação entre obesidade e “riscos” de doenças cardiovasculares e outros problemas

físico-orgânicos, há ainda a afirmação de uma correlação do excesso de gordura ou peso

corporal  com uma série  de  “problemas”  de  outra  ordem,  como indicam os  seguintes

trechos:

Afora  os  fatores  físicos,  problemas  psíquicos e  mesmo  sociais estão
associados  à  obesidade.  É  público  e  notório  que  um  indivíduo  obeso
apresenta  maiores  dificuldades  de  encontrar  emprego e,  quando
empregado,  tem  maiores  chances  de  ganhar  menos  salários.  Alguns
estudos mostram que, em determinadas populações,  o desejo de não ser
obeso é maior do que o desejo de não perder, por exemplo, uma parte do
corpo; algumas mulheres preferiam ter um braço a menos a serem obesas.
Um outro estudo mostrou que o casamento com um obeso ou uma obesa
ocupava o quinto lugar entre os piores – menos desejado que o casamento



com um estelionatário ou um drogado. Fica claro, portanto, que a obesidade
não  é  puramente  um  problema  estético,  é  um  problema  com  grandes
repercussões físicas, sociais, psíquicas e econômicas. (HALPERN, 1997,
p. 32).

No  mundo dos gordos há  mais doenças, há  mais preconceito,  há  mais
rejeição,  há  mais frustração,  há mais  abuso de medicamentos,  há mais
dificuldades para se vestir, para  se arranjar emprego, para  se exercer a
sexualidade.  Conformar-se com isso  é  um direito  seu,  mas sabemos que
você quer e pode mudar esse quadro. Para isso, não basta fechar a boca. É
preciso  mudar  de  comportamento  (KESSLER,  HALPERN  e  ZUKERFELD,
2002, p. 86).

Esses trechos apresentam um argumento frequente na obra analisada: a ideia de

que os indivíduos com “excesso de peso” ou gordura corporal compartilham experiências

de sofrimento. Assim, mesmo que um indivíduo gordo ou obeso não apresente algum

problema físico/orgânico relacionado à obesidade, ele invariavelmente apresentaria algum

problema no âmbito psíquico/emocional ou social. A constatação de tais experiências de

sofrimento serve, assim, para “reiterar” o argumento de que a obesidade é um problema

grave que necessita de algum tipo de intervenção a nível individual e coletivo. Ou seja, ela

está situada em um universo mais amplo de estratégias argumentativas que servem para

estabilizar a obesidade como um “problema de saúde” e justificar a intervenção médico-

científica em tal problema.

A partir do exposto acima, acredito que seja possível elencar quatro pressupostos

centrais que pude identificar na obra analisada: 1) a compreensão de que os indivíduos

gordos  ou  obesos  sofrem  (seja  por  problemas  físicos/orgânicos  ou  por  problemas

psíquicos, emocionais e sociais) e por isso é preciso ajudá-los; 2) a constatação de que a

obesidade  é  uma  doença  e,  ao  mesmo  tempo,  um  fator  de  risco  de  morte  ou  de

desenvolvimento de outras doenças ou distúrbios;  3) a noção de que obesidade é um

problema epidemiológico, configurando-se portanto como um problema de saúde pública

e 4) o entendimento de que a resolução dos problemas associados à obesidade deve se

dar invariavelmente através do emagrecimento, mesmo em casos em que os problemas

ou sofrimentos sejam decorrentes de um meio social “hostil” e preconceituoso em relação

aos sujeitos obesos.

Apesar da reiteração desses quatro pressupostos ao longo da obra analisada, ao

lançar  um  olhar  mais  “atento”  aos  livros,  em  interface  com  outros  documentos  e

publicações tanto da área biomédica quanto dos estudos sociais sobre gordura corporal,

foi possível perceber que existem algumas “tensões” em alguns deles, principalmente no

que diz respeito à afirmação da obesidade como uma patologia e a associação entre

obesidade e riscos de morte e doença. É sobre essas tensões, portanto, que me dedico



no tópico seguinte.

3  DO  MÉTODO  QUANTITATIVO  À  COMPREENSÃO  DOS  “TIPOS”  DE GORDURA

CORPORAL: TENSÕES EM TORNO DA PATOLOGIZAÇÃO DA OBESIDADE

A obesidade  é  definida,  tanto  na  obra  de  Halpern  quanto  em  documentos  e

diretrizes sobre a doença, como o “excesso de tecido gorduroso” em um corpo. Nesse

sentido, o diagnóstico da obesidade é pensado a partir de uma dimensão quantitativa,

uma vez  que  é  a  “quantidade”  de  gordura  em um corpo  que  possibilita  diagnosticar

alguém como obeso. O problema, no entanto, é “como medir” esse “excesso” de tecido

adiposo.  O  estabelecimento  de  uma  “quantidade  normal”  de  gordura  geralmente  é

definida através de padrões percentuais – como de 20 ou 25% para os homens e 30%

para as mulheres. Os métodos disponíveis para fazer a medição desse percentual seriam

a  densitometria,  bioimpedância  e  métodos  radiológicos  como  a  tomografia

computadorizada e a ressonância magnética. Tais métodos, no entanto, são, segundo os

livros analisados, muito dispendiosos e pouco práticos, o que é afirmado também pelo

Consenso Latinoamericano sobre Obesidade (1998). Segundo este documento, “[e]mbora

o diagnóstico adequado da obesidade deva basear-se na determinação da componente

de gordura corporal, a disponibilidade, viabilidade e custos de vários métodos limitam a

sua utilização na prática clínica e em estudos populacionais” (CONSENSO, 1998, p. 43)3.

A partir dessa constatação de que é difícil “medir” o excesso de tecido adiposo, o

referido  documento  conclui  que  é  necessário  dispor  de  ferramentas  ou  métodos  de

diagnóstico de fácil uso e baixo custo, propondo como método principal o Índice de Massa

Corpórea (IMC)4. Tal índice é hoje o modo mais propagado para definir ou avaliar o “grau”

de obesidade de um indivíduo, sendo amplamente promovido por instituições e entidades

3
 A publicação afirma ainda que “não há evidências claras até agora da relação entre a variação dos 
compartimentos determinados por estes métodos e a morbimortalidade a longo prazo”. Cabe salientar, 
no entanto, que essa “ausência de evidências” pode ter relação com o fato de os ensaios clínicos e 
pesquisas médicas sobre obesidade e risco de mortalidade e morbidade usarem predominantemente o 
Índice de Massa Corpórea, como apontado por Campos e colegas (2006). Ou seja, é possível que essa 
“ausência de evidências” se dê por uma falta de pesquisas que utilizem-se desses métodos ao invés do 
IMC.

4
 Basicamente, o IMC se constitui em um cálculo realizado através da divisão do peso do indivíduo pela 
sua altura elevada ao quadrado. A partir desse cálculo, é possível “situar” o indivíduo em alguma das 
“faixas” ou “níveis” em relação a seu peso: “normal” ou “ideal” (até 25kg/m²), “sobrepeso” (entre 
25,1kg/m² e 30kg/m²) e “obeso” (acima de 30kg/m²). O cálculo do IMC e a definição desses “níveis” ou 
“grupos” podem ser localizados como desdobramentos dos primeiros movimentos de buscar relacionar 
as duas medidas – peso e altura – no início do século XIX (VIGARELLO, 2012). Segundo o Consenso 
de 1998, a fórmula teria sido desenvolvida pelo demógrafo e estatístico Adoplhe Quételet há mais de 
150 anos.



médicas e científicas como a ABESO e a World Obesity5, além de ser frequentemente

citado em revistas jornalísticas, programas televisivos, sites, etc. Não por acaso, portanto,

ele é a técnica mais citada nas publicações de Halpern, estando presente em todos os

seus livros.

O IMC aparece,  assim, como um modo de estabelecer a relação entre peso e

altura a fim de definir um parâmetro de “normalidade” do peso corporal. É curioso notar,

no entanto, como a utilização de tal índice demarca um “deslocamento” da quantidade de

gordura corporal como o “parâmetro” privilegiado para medir ou classificar um indivíduo

como gordo ou obeso para o peso corporal.  Em outros termos, a relação entre peso

corporal e altura acaba traduzindo a “quantidade de gordura” presente em um corpo para

um índice definido a partir desses outros parâmetros. Assim, como a altura em um adulto

geralmente mantém-se inalterada, é o peso corporal de um indivíduo que aparece como a

variável passível de ser classificada em termos de “excesso”, de forma que todo discurso

da  ciência  da  obesidade  acaba  transitando  a  sua  preocupação  entre  o  “excesso  de

gordura”  e  o  “excesso  de  peso”,  tomados  geralmente  como  sinônimos.  O  Consenso

Latino-Americano  sobre  Obesidade  (1998)  trata  sobre  essa  correlação  entre  IMC  e

quantidade de gordura corporal, fazendo algumas ponderações sobre tal relação:

É digno de nota que, em geral, presume-se que um indivíduo com um IMC
superior a 30 tem excesso de massa gorda, mas não é necessariamente
assim, uma vez que o mesmo IMC pode apresentar diferentes percentuais
de gordura, ou ainda que um IMC menor que 30 pode estar associado a um
alto percentual de gordura. Além disso, o percentual de gordura aumenta com
a idade, especialmente acima de 60 anos em ambos os sexos, de modo que
os valores do IMC devem ser  interpretados com cautela,  se o que se
pretende  é  estimar  a  gordura  corporal  com  precisão.  Diferenças  nas
proporções  do  corpo  e  na  relação  entre  IMC  e  gordura  corporal  também
podem afetar  os  valores  considerados  saudáveis  em  alguns  grupos
populacionais.  A  validade  do  IMC  como  um  indicador  indireto  da
adiposidade  tem  sido  investigada  por  diversos  autores. Womersly  e
Durnin encontram correlações entre 0.49-0.62 entre IMC e gordura corporal
estimada  por  densitometria  em  homens  de  meia-idade;  em  mulheres  a
correlação atingiu 0.64-0.91. Ferroluzzi e Norgam encontraram uma correlação
de  75%  entre  o  IMC  e  a  gordura  corporal  estimada  por  densitometria
(CONSENSO, 1998, p. 44-45).

Apesar de o documento apresentar algumas ponderações sobre a relação entre

IMC e gordura corporal – considerando-se especialmente as diferenças nas constituições

ou proporções corporais entre indivíduos –, o índice segue sendo situado como a principal

técnica diagnóstica, capaz de indicar os “perigos” do excesso de gordura em um indivíduo

5
Os sites das duas  instituições contam inclusive com páginas específicas para que o público “calcule o 
seu IMC”. Disponível em: <http://www.abeso.org.br/imc/calcule-seu-imc.shtml> 
<http://www.worldobesity.org/aboutobesity/calculate-your-bmi/>. Acesso em abril de 2015.

http://www.worldobesity.org/aboutobesity/calculate-your-bmi/#_blank
http://www.abeso.org.br/imc/calcule-seu-imc.shtml#_blank


ou em um grupo populacional6.  Alguns trabalhos de autores da área biomédica e dos

estudos  sociais  da  obesidade,  no  entanto,  têm  apresentado  resultados  que  vêm

“tensionando”  ou  “desestabilizando”  a  evidência  epidemiológica  da  “epidemia  da

obesidade” a partir do IMC produzida pelo campo biomédico nas últimas décadas. Um

exemplo é um artigo publicado por Campos e colegas (2006), em que os autores fazem

uma revisão de um conjunto de estudos epidemiológicos e chegam à conclusão de que os

dados disponíveis não confirmariam tal “evidência epidemiológica”, uma vez que, para se

configurar uma “epidemia”, a obesidade teria que estar crescendo através de um padrão

exponencial. O que vem acontecendo, no entanto, segundo os autores, é um pequeno

aumento de peso médio nas curvas de distribuição de peso na população, com pessoas

de pesos mais baixos apresentando pouco ou nenhum ganho de peso ao longo do tempo

e a maioria apresentando uma média de aumento de 3 a 5kg em relação à geração

anterior7.

A  partir  disso,  os  referidos  pesquisadores  argumentam  que  o  aumento  da

obesidade está  longe de apresentar  um padrão exponencial  –  de  forma a  poder  ser

situado como uma “epidemia” –, mostrando, pelo contrário, um padrão de mudanças sutis

no peso da população. Esse padrão de mudanças, portanto, poderia ser lido de duas

formas distintas: uma que dá ênfase para uma “explosão” do sobrepeso ou da obesidade,

ou  outra  que  afirme  que  houve  apenas  um  pequeno  aumento  do  peso  médio  da

população. A interpretação comumente assumida na área biomédica é a primeira, a partir

da compreensão de que uma pequena mudança quantitativa no peso a nível individual é

capaz de produzir um “salto qualitativo”, de modo que é como se o indivíduo que adquiriu

alguns  quilos  automaticamente  apresentasse  riscos  de  vida  maiores8.  Assim,  como

6
 A centralidade o IMC como técnica diagnóstica, além de transparecer nos livros de Halpern e em 
documentos e diretrizes de entidades como a OMS e a World Obesity, é reiterada também pela literatura
científica. Isso porque o índice tem servido, nas últimas décadas, como o principal parâmetro para 
estudos epidemiológicos sobre obesidade no campo biomédico, atuando como um indicador importante 
para evidenciar a “epidemia” da obesidade em um nível global.

7
 De acordo com os autores, esse aumento corresponderia a um ganho de peso que poderia ser 
explicado pelo consumo de 10 caloria extras por dia, ou o equivalente a um Big Mac extra há cada dois 
meses. Embora esse “cálculo” pareça partir do pressuposto de que todos os indivíduos apresentam o 
mesmo padrão de ganho de peso a partir de um determinado consumo calórico, ele serve como uma 
“média” para se ter ideia do quão pouco significante esse aumento de peso pode ser em relação a 
alterações nos hábitos cotidianos. 

8
 Isso porque um pequeno ganho de peso em um indivíduo é lido, por parte dos profissionais da área 
biomédica, como algo que marca a “passagem” deste indivíduo de um nível ou categoria para outro – ou
seja, aqueles que antes apresentavam um IMC na faixa de 23-25kg/m² (IMC “normal” ou “ideal) teriam 
passado, a partir de um ganho modesto de peso, a um IMC pouco acima de 25kg/m², “entrando” na 
categoria de sobrepeso. Da mesma forma, aqueles que apresentavam IMC entre 28-30kg/m² passaram 
para um IMC pouco maior de 30kg/m², passando da categoria de “sobrepeso” para a de “obeso”.



sugerem Campos e colegas (2006), cruzar o limiar do IMC de 25 ou 30 seria análogo a

“contrair uma doença” com riscos maiores de morte, na leitura feita por grande parte dos

profissionais da área biomédica.

O interessante, no entanto, é pensar como essa associação direta entre maior IMC

e  risco  de  morte  está  sendo  amplamente  produzida  e  reiterada  em  uma  série  de

publicações e políticas de saúde, apesar de uma série de estudos virem sugerindo que

isso está longe de ser um fato estável ou “evidente”. Um outro exemplo de pesquisas que

veem desestabilizando essa “evidência” ou fato científico apontam que, através da revisão

de resultados obtidos por pesquisas epidemiológicas, é possível  constatar que há um

maior  risco  de morte  prematura  apenas  em indivíduos  com peso “abaixo”  dos níveis

considerados normais (IMC menor de 25) ou em casos de obesidade grau 3 (IMC acima

de 40), sendo que o primeiro grupo é aquele com índice mais elevado de mortes. Além

disso, essas revisões epidemiológicas indicariam ainda que não há aumento de risco de

morte prematura entre indivíduos com sobrepeso e obesidade grau 1 em relação aos

indivíduos com peso “normal”. Ou seja, ao invés de apresentar um gráfico em linha reta, a

relação  IMC/Mortalidade  apresenta  um  “gráfico  em  U”,  o  que  indica  que  apenas  os

extremos no índice estariam associados com uma probabilidade de morte mais elevada9

(CAMPOS e COLEGAS, 2006; RICH e EVANS, 2005; APHRAMOR, 2005).

O  anúncio  do  resultado  de  algumas  dessas  revisões  epidemiológicas

frequentemente causa incômodo e indignação por parte de alguns pesquisadores da área

biomédica. Uma dessas revisões, publicada no final de 2012 no Journal of the American

Medical  Association (JAMA),  foi  objeto  de  uma grande  cobertura  midiática  em vários

países10.  Analisando os resultados de 141 estudos epidemiológicos publicados em 14

anos, o trabalho não apenas conclui que não há correlação entre maior IMC e maior risco

de morte, como também que todos os indivíduos com “sobrepeso” (IMC entre 25 e 30) e a

maioria dos obesos apresentaram risco de morte menor que os indivíduos situados na

categoria  “normal”  (IMC  entre  20  e  25)11.  Apelidado  de  “paradoxo  da  obesidade”,  o

9
 Campos e colegas (2006) chamam atenção, no entanto, para o fato de esses estudos utilizarem apenas
o IMC como variável, ignorando uma série de outros fatores que podem estar relacionados com as 
mortes – como as condições sociomateriais, hábitos e estilos de vida, uso de medicamentos, etc.

10
 Tão logo foi divulgado este estudo, muitos médicos e pesquisadores se posicionaram contrariamente a 
ele. Um médico da Escola de Saúde Pública de Harvard, William Willet, teria inclusive se referido à 
pesquisa como “um monte de lixo”. Ver “Estudo vê risco menor para quem tem sobrepeso”. Disponível 
em: <http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-ve-risco-menor-para-quem-tem-
sobrepeso,979901>. Acesso em janeiro de 2015.

11
 O estudo, intitulado “Association of All-Cause Mortality With Overweight and Obesity Using Standard 
Body Mass Index Categories: A Systematic Review and Meta-analysis”, está disponível em: 
<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1555137>. Acesso em fevereiro de 2015.  Ver 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1555137#_blank


resultado  do  estudo  e  a  sua  repercussão  nos  meios  de  comunicação  nacionais  e

internacionais geraram inclusive um posicionamento por parte de Alfredo Halpern, que

escreveu um artigo intitulado “Afinal, ter excesso de peso faz mal? Ou toda unanimidade

é  burra?”,  publicado  na  revista  e  no  site  da  Associação  Brasileira  para  o  Estudo  da

Obesidade e da Síndrome Metabólica no início de 2013. No artigo, o endocrinologista

relativiza a “condenação” do excesso de peso ou gordura corporal, embora reitere alguns

riscos associado ao “problema”:

Minha impressão é que temos que avaliar corretamente os dados existentes.
Realmente, é fato sabido que para muitas pessoas um ganho de peso (para
alguns não muito exagerado), é fator básico e determinante para adquirir uma
série de doenças, como diabetes melito, a hipertensão arterial, a dislipidemia
aterogênica,  a apneia do sono, a insuficiência cardíaca, a asma brônquica,
alguns  tipos  de  câncer,  doenças  ortopédicas,  dermatológicas  e  assim  por
diante; estas pessoas indubitavelmente apresentam melhoras acentuadas
na sua condição clínica ao emagrecerem. Por outro lado, cada vez mais se
descrevem  doenças  em  que  ter  excesso  de  peso  faz  melhorar  o
prognóstico,  como  a  mesma  insuficiência  cardíaca,  a  hepatopatia,  a
nefropatia,  doenças  pulmonares  obstrutivas  crônicas,  etc. Mas  pelo
menos  1/3  das  pessoas  com  excesso  de  peso  ou  obesidade  não
apresentam nenhum distúrbio metabólico clinicamente detectável e que,
possivelmente, não são muito prejudicadas (a não ser pelo fator estético, que
a meu ver deve também ser valorizado). [...] Na minha visão,  realmente há
uma  posição  maniqueísta  contra  o  perigo  que  o  excesso  de  peso
representa, e isto deve ser combatido, particularmente no que concerne
a más e desonestas práticas. Por outro lado, não podemos compartilhar a
opinião de que o excesso de tecido adiposo deva ser considerado um fator
protetor sempre (como parece ser a opinião dos que tomam os resultados do
estudo da JAMA como uma bandeira de luta). Seria o cúmulo incentivar uma
pessoa  com  peso  normal  a  ganhar  peso!  […]  Em suma,  acima  de  tudo,
devemos ter  bom-senso.  Afinal,  uma coisa é um estudo epidemiológico
mostrando uma discreta redução na mortalidade de pacientes com 25 a
35kg/m2.  Outra  coisa é  o  paciente  na nossa frente,  em que uma boa
história clínica e exame físico acurado mostram que, indubitavelmente,
sofre  e  sofrerá  conseqüências  advindas  de  seu  excesso  de  gordura
(HALPERN, 2013, online)12.

O posicionamento relativista de Halpern explicitado acima, embora pareça ir  de

encontro  com o  objetivo  principal  que  permeia  o  seu projeto  literário  –  de  ajudar  as

pessoas gordas ou obesas através do emagrecimento –, não é nenhuma “novidade” na

também: “Our Absurd Fear of Fat”. Disponível em: < http://mobile.nytimes.com/2013/01/03/opinion/our-
imaginary-weight-problem.html?_r=5&pagewanted=all>. “Novos estudos questionam o IMC como 
método para avaliar a obesidade”. Disponível em: 
<http://www.abeso.org.br/lenoticia/922/gordinhos+em+forma.shtml>. “Levantamento relaciona 
sobrepeso com menor risco de morte”. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/01/levantamento-relaciona-sobrepeso-menor-risco-de-
morte.html>. “Pessoas com sobrepeso têm risco de mortalidade 6% menor”. Disponível em: 
<http://www.otempo.com.br/capa/brasil/pessoas-com-sobrepeso-t%C3%Aam-risco-de-mortalidade-6-
menor-1.353851>. Acessos em janeiro de 2015.

12
 Disponível em: <http://www.abeso.org.br/lenoticia/991/artigo++afinal+ter+excesso+de+peso+faz+mal?
+ou+toda+unanimidade+e+burra?.shtml>. Acesso em abril de 2015.

http://www.abeso.org.br/lenoticia/991/artigo++afinal+ter+excesso+de+peso+faz+mal?+ou+toda+unanimidade+e+burra?.shtml#_blank
http://www.abeso.org.br/lenoticia/991/artigo++afinal+ter+excesso+de+peso+faz+mal?+ou+toda+unanimidade+e+burra?.shtml#_blank


atuação do médico frente à questão. Quando propõe que pelo menos 1/3 das pessoas

com excesso de peso ou obesidade não apresentam nenhum problema de saúde,  o

médico está indicando um “fato” citado em sete dos seus quinze livros (Livros 1, 2, 3, 4, 6,

10 e 14). Tal fato corresponde à constatação de que nem toda a gordura faz mal, ou

ainda, a de que existem “tipos diferentes” de gordura ou “obesidades”, no plural. Trata-se,

basicamente,  de uma divisão entre dois tipos de “disposição” da gordura no corpo: a

gordura  andróide,  que  “se  distribui  de  uma  maneira  central,  no  tronco,  no  tórax  e

abdômen, sendo que os braços e pernas tendem a ser menos volumosos, dando ao

indivíduo uma forma semelhante à de uma maçã”, e a gordura ginóide, que apresenta

“uma distribuição mais periférica, com muito maior quantidade de gordura nas nádegas e

nas  coxas,  podendo  também  haver  bastante  adiposidade  no  abdômen,  na  parede

abdominal (ao contrário da obesidade central, que é fundamentalmente intra abdominal,

isto é, entre as vísceras)” (HALPERN, 1994, p. 21-22). Halpern explica, a partir disso, que

a gordura visceral  ou androide – chamada assim por  predominar  entre os homens –

estaria mais associada a doenças cardiovasculares, enquanto a gordura subcutânea ou

ginoide – predominante entre as mulheres – não estaria associada a esse tipo de doença.

Não há dúvidas de que  a gordura patológica – que causa doenças – é
aquela que está situada dentro do abdômen,  no meio das vísceras,  a
chamada gordura visceral.  É ela que desencadeia no indivíduo suscetível
aquelas  doenças  já  citadas  anteriormente:  Diabetes  Mellitus,  hipertensão
arterial, distúrbios de gordura no sangue, doenças cardiovasculares etc. Para
se avaliar  a  gordura dentro do abdômen,  os  métodos mais  confiáveis  –  a
tomografia computadorizada e a ressonância magnética – são inaceitáveis do
ponto de vista prático e usados apenas em pesquisas. Felizmente, um método
prático  que  se  correlaciona  muito  bem  com  o  anterior  é  a  medida  da
circunferência do abdômen [...] (HALPERN, 1997, p. 14).

Este tipo de obesidade em pera não está, a grosso modo, relacionada às
doenças  cardiovasculares,  isto  é,  não  mata,  embora  possa  estar
associada a problemas ortopédicos, de pele, varizes, etc. Por outro lado,
faz parte dela a famosa celulite, que é uma das maiores fontes de renda para
institutos  de  beleza,  fabricantes  de  cremes,  de  cintas,  de  máquinas
emagrecedoras  e  de outras  charlatanices.  Devo admitir,  no  entanto,  que
uma  boa  parcela  dos  indivíduos  que  nos  procuram  por  se  sentirem
gordos não parecem ter nenhum risco de doença devido à sua gordura,
nem do ponto de vista de índice de massa corpórea, nem de distribuição
adiposa. No entanto,  sofrem pelos quilos a mais que pensam ter e que
representam uma grande fonte de desprazer (HALPERN 1994, p. 22-23).

Essa  constatação  de  que  existem  dois  “tipos”  de  gordura  –  denominadas  em

algumas publicações de “gordura boa” e “gordura ruim” – marca, assim, um deslocamento

do viés “quantitativo” que parece informar as abordagens que levam em conta apenas o

IMC, que buscam identificar o “excesso” de peso (que automaticamente é traduzido como

“excesso” de gordura) como o diagnóstico da obesidade. Mais do que isso, ela marca

uma mudança na posição generalista  que supõe que esse “excesso”  é  sempre ruim,



trazendo invariavelmente riscos à saúde do indivíduo. A partir  da constatação de que

existem dois  tipos  de  gordura  corporal,  esta,  portanto,  deixa  de  ser  uma  substância

“homogênea”, “única” – cujo excesso é algo necessariamente ruim –, para se transformar

em algo heterogêneo, que apresenta agora uma nova variável: o “lugar” em que está

localizada.

Cabe notar que essa compreensão está presente já no primeiro livro de Halpern,

publicado em 1994, em que ele afirma: “Chegamos então a uma conclusão importante:

não é só através do peso que se pode avaliar se uma pessoa é gorda ou não, mas sim, e

principalmente, por sua constituição” (HALPERN, 1994, p. 18). O curioso, no entanto, é

que  essa  constatação  coexiste,  em  algumas  publicações,  com  a  afirmação  do  IMC

enquanto um parâmetro adequado para definir  a obesidade e com uma reiteração da

importância generalizada do emagrecimento para os indivíduos com excesso de peso.

Assim,  em  uma  mesma  publicação  é  possível  deparar  com  duas  “informações”  que

parecem contraditórias: uma que indica que a quantidade de peso ou gordura não é o

único fator a ser considerado para avaliar os riscos que sofre um indivíduo, a partir da

constatação de que existem dois tipos de gordura – uma “boa” e outra “ruim” –, e outra

que reafirma o  método quantitativo  do IMC como parâmetro  adequado para  fazer  tal

avaliação.

O que  se  vê,  portanto,  é  que  mesmo que  o  método  quantitativo  do  IMC seja

“desestabilizado” como indicador preciso para definir a obesidade e os riscos associados

a ela,  ele segue sendo reafirmado como o padrão mais utilizado – tanto no conjunto

literário aqui analisado quanto em documentos oficiais e ensaios clínicos realizados no

mundo inteiro, tal como apontam autores como Aphramor (2005), Rich e Evans (2005) e

Monaghan (2005). No caso das publicações de Halpern, também considero curioso que a

informação de que existem dois “tipos” de gordura – uma “boa” e uma “ruim” – aparece

apenas em alguns dos seus livros – especialmente nos primeiros – enquanto em outros

ela não é mencionada13.  Acredito que essa “ausência” ou “falta” dessa informação em

parte dos livros não seja algo desprovido de importância, um mero “acaso”, mas sim algo

que indica como esse projeto literário está se posicionando em torno da obesidade a partir

de determinadas escolhas – que se dão também através de ocultações e silenciamentos

– que permitem mostrá-la como uma realidade mais ou menos estável.

4 O EMAGRECIMENTO COMO VIA PRIVILEGIADA DE INTERVENÇÃO: PRODUZINDO

13
 Oito dos quinze livros analisados (correspondentes aos livros 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15) não mencionam
essa variação qualitativa na gordura corporal.



CORPOS E NOÇÕES DE SUJEITO

Além de considerar curiosa e ambígua a posição de buscar definir  a obesidade

como  uma  patologia  e  ao  mesmo  tempo  reconhecer  que  existiriam  sujeitos  obesos

saudáveis  e  um  tipo  de  gordura  não  prejudicial  à  saúde,  chama  atenção  o  fato  de

frequentemente serem mobilizados, na literatura analisada, “outros motivos” para intervir

no “problema” em questão. Assim, quando não há explicitação de que a gordura corporal

traga  riscos à  saúde  de  um indivíduo  –  ou  seja,  quando  este  apresenta  a chamada

“gordura boa” –, são sugeridas outras justificativas para intervir no “excesso” de peso ou

gordura  corporal,  como  o  “sofrimento”  causado  por  esse  “excesso”,  a  falta  de

“autoestima”, o “estigma” ou “preconceito enfrentado” pelo indivíduo obeso, entre outras.

Isso torna-se especialmente interessante a partir dos relatos de “personagens” – reais ou

fictícios – que atravessam os livros analisados. Bastante comuns no âmbito da literatura

de autoajuda, os “casos de sucesso” servem para afirmar a eficácia do tratamento ou

método  interventivo  proposto  nesse  tipo  de  publicação,  a  partir  da  apresentação  da

“história” de uma pessoa que sofreria daquele problema tratado e que teria passado por

aquela terapêutica específica, produzindo uma “transformação” em sua vida. 

O título “A nova dieta que (sempre) funciona” (L15) é um dos livros que mobilizam

esse tipo de recurso do depoimento ou testemunho. A publicação reúne as histórias de

três irmãs – Rebeca, Antônia e Maria – definidas por Halpern como personagens fictícias

criadas a partir da sua ampla experiência clínica. Transitando entre falas na primeira e na

terceira pessoa, o médico busca narrar a história das três irmãs tomando como ponto de

partida especialmente o momento em que elas procuram ajuda profissional junto a um

endocrinologista  (“Dr.  X”),  que  fornece  a  elas  explicações  sobre  o  “problema”  que

vivenciam e  oferece  um tratamento  para  cada  uma.  Esse encontro  com o Dr.  X,  no

entanto,  não  se  restringe  a  um  tratamento  médico,  revelando-se  como  algo  que  as

possibilita atribuir algum sentido ao “problema” que vivenciam, permitindo um movimento

de reflexão e reconstituição de suas histórias. Uma das personagens, Maria, é explorada

de modo mais detalhado em relação as outras:

Mas sabia que não era por isso que tinha ganhado peso. No começo, culpava
o casamento, mas depois de três gestações seguidas em que se entupira
de sorvete – como se todo o sorvete do mundo fosse acabar quando seus
filhos nascessem –, ficou gorda. Sim, ficou gorda. Não dava para mentir,
aliviar ou dizer que estava “gordinha”. Estava gorda.
Em casa não tinha quem a controlasse  – tinha parado de trabalhar para
ficar com as crianças. E a balança tornara-se sua maior inimiga. Apalpou a
gordura do braço, que parecia uma grande massa de pão, e perdeu a
compostura. “Flácida feita uma vaca, não é para menos que aquele filho da
mãe nem me olha mais”. Referia-se ao marido, claro.
João era um cara bacana. Tinham-se casado jovens, planejado os filhos, mas



quem disse que ele queria o pacote completo? Logo que a mulher teve o
terceiro  filho,  as  cobranças  começaram.  No começo  ele  dizia  que  ela
estava “relaxada” - ainda não tinha coragem de pronunciar a palavra “gorda”;
depois, começou a implicar com ela por não ter voltado ao peso de antes,
por comer demais, e aí... […]
Foi quando ela decidiu parar de trabalhar para cuidar deles. Foi quando a
situação saiu do controle. Na terceira gravidez, bem acima do peso, a coisa
tinha descambado por completo.  Louca por doces,  decidira se entregar
aos prazeres da gula sem a menor culpa. Com os excessos, ganhara, além
de uma diabetes gestacional, quilos que se somavam na balança e que se
tornaram seu pesadelo constante.
Em casa, com os filhos, compensava as frustrações com comida. Quando
largara a carreira, não imaginara que se sentiria tão só em casa, apesar do
convívio com as crianças. Sentia-se exausta o tempo todo. E já não sabia
mais agradar o marido de outra forma senão pelo estômago. Só que João
não perdoava. Dizia que a mulher estava desleixada, feia, e ameaçava largá-la
(HALPERN, 2013, p. 22-24).

Nesse  trecho,  a  história  de  Maria  parece  ir  adquirindo  um sentido  a  partir  da

identificação de um “momento” em que tudo havia começado, em que a situação havia

“saído do controle” e ela “decidira se entregar aos prazeres da gula sem a menor culpa”.

Tal momento corresponde ao período em que a personagem “decidira” largar a carreira

para  ficar  com os filhos,  sentindo-se sozinha e exausta.  A ideia  de  compensação de

frustração é assim acionada para explicar os motivos dessa “entrega” ou “descontrole”,

que corresponde a uma “etapa inicial” do problema, antes de a personagem investir na

terapêutica  ofertada  pelo  livro.  

Ao longo da narrativa  das histórias  de Maria  e de suas irmãs,  no  entanto,  vai

transparecendo um processo mais amplo de  mudanças vivenciado pelas personagens,

que parece ir além do simples emagrecimento ou perda de peso. Tal processo mostra-se

como  uma  espécie  de  “tomada  de  consciência”  por  parte  das  três  irmãs,  estando

intimamente relacionado com ideias como responsabilidade e controle:

[MARIA]  Sério:  emagrecer,  e  ainda  melhorar  a  saúde,  deveria  ser  o
objetivo de vida das pessoas. Mas não, fulano está enchendo a pança em
fast-food  e  lotando  consultórios  médicos.  As  pessoas  não  conseguem
simplesmente se controlar? Olhar para a tabela de pontos? Tudo bem; sabia
que, como ex-advogada, tinha essa tendência de lutar por algumas causas
que achava valerem a pena. Mas aí está uma causa que realmente importa.
Se não é por saúde, que já é o que mantém você vivo, deveria ser pela
autoestima. E onde estava a minha? Como eu a deixei ir embora assim, sem
nem me despedir? Como fiquei tantos anos andando com aquelas roupas
horríveis e largas pela casa achando que meu marido ia me notar? Tudo
bem, talvez não fossem só as roupas – aliás, com esse corpo, mesmo que
eu colocasse um corpete preto ele não ia me olhar –, mas por que eu não
fazia nada a respeito? Por que eu entrava naquela fossa de gorda e me
afundava em chocolate? Por que eu praticamente pedia desculpas quando
as pessoas passavam por mim na rua? Se eu tinha tanta vergonha assim de
estar gorda, por que não agia? O Dr. X tinha deixado bem claro que, antes de
mais  nada,  eu  tinha  que  querer. E  eu  queria,  muito,  mas  até  aquele
momento eu realmente não sabia que estava fazendo tudo errado. Não
tinha levado aquela coisa toda a sério. Olhando o problema e o encarado



como devia (HALPERN, 2013, p. 81).

[MARIA] Tive ali o primeiro insight de que era uma responsabilidade única e
exclusivamente minha. E ele não tinha me dado um cardápio – ele tinha me
dado uma tabela com a pontuação de cada alimento. Ou seja: ele disse (para
um  gordo):  “coma  o  que  você  quiser,  mas  consulte  a  tabela  antes”.  Era
diferente de ele me passar um cardápio, eu seguir e não perder peso – eu
teria a quem culpar se não emagrecesse. Mas não – eu tinha que escolher
o que almoçar, o que jantar, o que comer nos finais de semana... Isso fez com
que  se  criasse  uma consciência de  que,  se  extrapolasse  os  pontos,  eu
engordaria,  e  que  o fracasso dependia da minha conduta.  Apenas isso.
(HALPERN, 2013, p. 121-122)

[ANTÔNIA] No dia em que a minha saia rasgou, vi que aqueles oitenta quilos
em 1,70m não estavam nada bons.  Era deprimente que uma mulher com
tanta atitude, tanto autocontrole (tudo bem, nem tanto assim), tanta sede
de viver e que trabalhava tão ativamente fosse gorda. Não combinava
comigo. Aliás, combinaria muito mais ser daquelas magras esquálidas que
não se alimentam e fumam o dia todo. Mas eu era gordinha, quase obesa. E
achava que não ingeria calorias para tanto. […] Mudar exigia certo esforço.
E, como toda mudança, tinha que começar de dentro. Eu poderia seguir a
tabela de pontos, mas não poderia pensar como uma gordinha. E não tem
como  pensar  como  uma  gordinha  quando  se  substitui  o  sanduíche  de
mortadela e muçarela derretida pelo light de peru com queijo branco. Era uma
questão  de  consciência,  mesmo.  Saber  o  número  de  pontos  de  cada
alimento (HALPERN, 2013, p. 123-125).

Categorias como “consciência”, “responsabilidade”, “atitude” ou “autocontrole”, ao

lado de expressões como “encarar o problema”, “atitude de gente grande”  são assim

mobilizadas  para  demonstrar  o  papel  “ativo”  que  as  personagens  assumem  na  sua

mudança.  A  ideia  de  responsabilidade  ou  escolha  transparece  nos  relatos  das

personagens ao  lado de  uma crítica  à  suposta  “passividade”  delas  em um momento

anterior. Comentários pejorativos em relação ao próprio corpo e atitudes que reconhecem

como sendo algo referente ao “passado”, ao estado anterior à transformação, são assim

produzidos em um movimento comparativo entre o “antes” e o “depois”. Antônia chega a

afirmar que uma mulher “como ela” - com tanta atitude, sede de viver e que trabalhava

“tão ativamente” - não combinava com a sua forma corporal. Há, assim, a explicitação de

um movimento próximo ao que Heyes (2007) reconhece nos programas televisivos de

transformações corporais que analisa: um processo de “desvelamento” do self através de

uma transformação corporal. Nesse sentido, ideias como “leveza”, “liberdade”, “controle”,

“consciência” e “força” são acionadas pelas personagens para se referir a esse “novo eu”:

[REBECA] Mas eu  me sentia mais leve.  Talvez o peso da culpa também
estivesse me deixando com o aspecto pesado.  Me livrar dessas amarras,
desse  terrível  vaivém  de  regimes,  me  fazia  sentir  livre.  Me  fazia  ter
controle. Eu, uma pessoa tão controladora, não consegui  controlar minhas
próprias vontades durante um bom tempo. A mudança nos hábitos era nítida.
Eu conseguia ter  consciência. A consciência que me faltava quando fazia
dietas restritivas, que me deixavam louca para comer exatamente aquilo que
eu não podia (HALPERN, 2013, p. 98-99).



[MARIA]  Quando refiz  mentalmente o caminho que me levou ao hábito de
comer compulsivamente, imaginei que poderia classificar aquela loucura por
comida como desespero. […] Só de lembrar os ataques à despensa quando
as crianças estavam na escola, tenho vontade de chorar. Eles demonstravam
uma Maria fraca, consumida pelo desejo irrefreável de comer doces. E eu
abastecia esse desejo, enchendo os armários com todos os tipos de porcarias
existentes  no  supermercado.  Era  como fugir  de  um problema que eu não
conseguia solucionar e achava que não tinha solução.[…] Hoje, quase um ano
depois,  vejo  como  foi  uma  atitude  acertada.  Resgatei  minha  autoestima
perdendo  peso  e,  à  medida  que  eu  me  vejo  admirada  por  olhares
masculinos nas ruas, tenho vontade de me valorizar mais, de me cuidar
mais. A velha Maria, com cabelos desgrenhados, ainda passeia por aí, mas
com eles  devidamente  tingidos  e  penteados.  A velha  Maria,  com aquelas
roupas largas,  não existe mais.  Encontrei  a  costureira  mais barateira  da
cidade,  bem pertinho de casa,  e reformei  meu guarda-roupa inteiro.  Agora
mais justas, as roupas deixam o meu corpo mais aceitável e, por que não
dizer, “atraente”. A velha Maria (ó, velha Maria), que se arrastava da cozinha
para a sala, já morreu – ela deu vida a uma mulher que dá valor ao tempo
com os filhos e vive com eles o que devia ter vivido desde que parou de
trabalhar.  A nova Maria tem um ar de divorciada contente, que  resgatou a
vida que tinha ficado por trás por causa de um marido que a anulava. A
Maria percebeu que não eram os filhos que a deixaram gorda – era o peso de
um marido que acreditava que ela era um estorvo (HALPERN, 2013, p.
116-121).

Esses depoimentos das personagens dão pistas de que o emagrecimento não se

restringe a  uma mudança corporal,  mas a uma mudança total  em quem elas  são.  A

divisão  entre  um “eu  anterior”  à  mudança  e  um “eu  posterior”,  diferente,  melhorado,

produz  uma  ideia  de  que  a  “verdade  subjetiva”  dessas  mulheres  estivesse  sendo

revelada. Nesse sentido, é possível pensar como o tratamento biomédico é situado não

apenas como algo que proporciona uma mudança corporal inicialmente desejada, mas

como algo que ajuda os indivíduos a “acessarem” a verdade sobre si e seu problema.

Nesse sentido,  o  tratamento  terapêutico  auxilia  o  sujeito  a  produzir  um ordenamento

sobre a sua história, o que se dá através da formação de um duplo – uma parte do sujeito

que vê e é vista e que julga e é julgada a partir de critérios morais que estabelecem o

verdadeiro e o falso do eu, em uma aproximação com o que propõe Foucault  (1990,

1993).

A partir disso, entendo que os depoimentos das personagens servem não apenas

para “comprovar” a eficácia da terapêutica proposta no livro, mas também para “ensinar”

aos sujeitos que o leem sobre aquilo que é desejado ou valorizado em um indivíduo – o

domínio, autocontrole, a postura ativa, centrada e responsável. Tais “atributos”, adquiridos

pelas personagens através da sua “transformação”, parecem, assim, estar relacionados a

um tipo corporal específico, o “ser magro”, que emerge intimamente associado com um

tipo  moral/subjetivo  de  pessoa  desejado  no  contexto  das  sociedades  ocidentais

contemporâneas.  Assim,  esses  atributos  –  ao  lado  de  categorias  como  autoestima,



cuidado  e  bem-estar  –  servem  como  “razões  outras”  para  intervir  no  “problema”  da

obesidade, indo além da noção biomédica de saúde. É nesse sentido que acredito que

esse tipo de produção prática-discursiva mobilizada por especialistas da área médica-

científica demonstra uma espécie de “borramento” das fronteiras entre saúde, moral e

estética,  de  modo  que  a  preocupação  em  torno  da  gordura  corporal  não  pode  ser

localizada única e exclusivamente em apenas um desses três “âmbitos”, mas sim em um

espaço “entre” eles.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória de Alfredo Halpern pode ser situada em um movimento mais amplo que

atravessa as sociedades ocidentais contemporâneas, relativo à profusão de  “experts” ou

“autoridades”  que  passaram  a  atuar  na  gestão  de  aspectos  específicos  de  nossa

existência, especialmente no que diz respeito à nossa existência somática. A partir  de

trabalhos  como  os  de  Foucault  (1990,  1993,  2004,  2013)  e  Rose  (2011),  é  possível

compreender como foi concedido a esses especialistas um lugar de autoridade para dizer

como  as  pessoas  devem conduzir  determinados  aspectos  de  suas  vidas  a  partir  de

escolhas  ou  decisões  consideradas  mais  “adequadas”  ou  “acertadas”,  produzindo-se

modos específicos de aconselhamento e intervenção que parecem muitas vezes transitar

entre  a  terapêutica  e  a  pedagogia.  No  âmbito  da  saúde,  os  especialistas  da  área

biomédica parecem ocupar um lugar privilegiado nesse processo, de modo que sujeitos

como Halpern constituem exemplos de profissionais que obtiveram sucesso para além do

âmbito  acadêmico-científico  e  clínico  da biomedicina,  mobilizando também um capital

midiático e literário. 

Ademais, o conjunto de livros analisado insere-se, como explicitado ao longo do

artigo, em um projeto mais amplo de tentativa de estabilização da obesidade como um

fato científico, de modo que esta é compreendida tanto como uma doença e um fator de

risco  quanto  como  um  “problema  de  saúde  pública”  que  deve  ser  combatido  e

gerenciado/governado em nível individual e coletivo. Nesse sentido, os livros de autoajuda

voltados para o emagrecimento podem ser aqui pensados enquanto artefatos que ajudam

a  “trazer  à  existência”  a  obesidade  como  uma  doença,  mas  que  ao  mesmo  tempo

mobilizam compreensões específicas em torno de experiências corporais e subjetivas dos

sujeitos  gordos  ou  obesos.  Assim,  essa  literatura  atua  tanto  no  sentido  de  produzir

determinadas  intervenções  e  práticas  terapêuticas  sobre  a  obesidade  quanto  na

conformação e reiteração de concepções específicas sobre corpo, saúde e subjetividade.

Nesse sentido, ela parece também estar “ensinando” modos específicos de “ser sujeito”



em  nossa  sociedade,  evidenciando  possíveis  efeitos  éticos  e  políticos  de  um  “uso

cotidiano”  dos  saberes  biomédicos  e  científicos,  que  vem  atuando  na  administração

concreta da vida, tal como sugere Rohden (2012).

A partir  disso,  em uma  aproximação  com as  proposições  de  Stengers  (2002),

acredito  que  seja  interessante  pensar  a  ciência  sem deixar  de  lado a  sua dimensão

política, mas ao mesmo tempo sem reduzi-la ao mero exercício do poder. Ou seja, trata-

se de levar a sério o fazer científico e suas implicações éticas e estéticas – no sentido de

que ele produz modos específicos de existência – mas sem recair na simples “denúncia”

ou  desvelamento  dos  interesses  que  o  atravessariam.  Dessa  forma,  acredito  que  o

presente  trabalho se  alinha com um universo  mais  amplo  de pesquisas  que  buscam

trabalhar com as tensões de um projeto médico-científico específico, no sentido de pensar

essas tensões enquanto um lugar de potencialidades, que permitem não apenas refletir

sobre os efeitos e consequências de tal projeto na vida das pessoas, mas também abrir a

possibilidade de compreender e intervir – caso isto seja de fato necessário – de modo

diferente no “problema” em questão. Assim, no caso da obesidade, acredito que análises

críticas  em  torno  das  “tensões”  e  controvérsias  dos  conhecimentos  biomédicos  vêm

possibilitando  o  surgimento  de  compreensões  “outras”  sobre  a  gordura  corporal,  que

passam a entendê-la não mais como um indicador de uma patologia, mas como uma

marca corporal  específica, traduzindo portanto uma “diferença” que pode ser pensada

para além do âmbito mais restrito dos saberes biomédicos. 
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