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Resumo  

 

Neste artigo pretende dar-se a conhecer de que forma o processo de medicalização da gordura e diversificação dos 

mecanismos de controlo sobre os corpos, isto é, o biopoder e a sua generalização à população, bem como a 

estigmatização da obesidade influenciam a forma como os jovens percecionam o seu próprio corpo.  

A investigação empírica desenvolveu-se com base na recolha de testemunhos biográficos, por meio de um blog criado 

especificamente para o efeito, e teve como população alvo jovens entre os 15 e os 30 anos. 

Concluímos que a construção social da obesidade, sobre a qual a medicalização da obesidade teve muita influência, 

o saudável médico, os padrões de beleza médico-sociais e os pressupostos do biopoder, já interiorizados pelos jovens, 

constituem-se como formas de regulação social influenciando o modo como os indivíduos se veem a si mesmos e 

veem os outros. 

Abstract 

This article intends to know how the process of medicalization of fat and diversification of control mechanisms on 

the bodies, that is, biopower and its generalization to the population as well as the stigmatization of obesity influence 

the way young people perceive their own body. 

The empirical investigation was developed based on the collection of biographical testimonies, through a blog created 

specifically for this purpose, and had as target population young people between the ages of 15 and 30. 

We conclude that the social construction of obesity, on which the medicalization of obesity had much influence, the 

healthy physician, medical-social standards of beauty and the presuppositions of biopower, already internalized by 

the young, constitute as forms of social regulation influencing the way individuals see themselves and see others. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Congresso Português de Sociologia 

Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, 

cidadania e qualidade da democracia no 

Portugal contemporâneo 

Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 

 



X Congresso Português de Sociologia – Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da 
democracia no Portugal contemporâneo, Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 

 

2 
 

  



Impactos da medicalização da gordura na auto-perceção corporal dos jovens 

 

3 
 

Introdução 

No final do séc. XX, início do séc. XXI, a nossa sociedade modifica-se, fruto de 

rápidas mudanças sociais. A tecnologia e a medicina, crescentemente interligadas, 

contribuíram inequivocamente para algumas das principais mudanças ocorridas. Mais 

aceleradamente, a partir dos anos 90 do século passado, anos de ouro da medicina 

(Conrad, 2005), a mesma desenvolveu-se e especializou-se. Não obstante as melhorias 

que esse desenvolvimento trouxe à saúde e à vida das pessoas, a medicina ganhou 

influência sobre múltiplos aspetos da vida social e da vida dos indivíduos, contribuindo 

para a produção de novos significados em torno de determinadas realidades, impondo, 

de certo modo, determinadas definições e entendimentos relativamente a elas. 

Nomeadamente, a construção social do que é saudável e não saudável alterou-se, e 

atualmente as definições médicas passaram também a ser definições sociais, dado o 

nível de interiorização destas questões por parte da população, conduzindo a uma 

vigilância e a um controlo social cada vez mais acentuados em relação aos corpos e à 

saúde. Como nos encontramos na era da lipofobia (Figueiredo & Velho, 2012), a 

obesidade tem uma conotação social negativa, ao contrário do saudável, que tem uma 

conotação social positiva. 

Alguns questionamentos guiaram a nossa investigação, tendo alguns deles surgido 

em diferentes momentos da mesma: terá a medicalização da obesidade influência na 

forma como as pessoas veem os seus corpos e os dos outros? Terá a medicalização da 

obesidade levado à estigmatização dos obesos, isto é, terão sido os médicos os primeiros 

estigmatizadores? Será que o medo da gordura afeta apenas os obesos?  Ou afetará 

também os ditos “normais”, por terem medo de saírem da normalidade? 

Assim sendo, tem-se por objetivo principal compreender de que forma a construção 

social e médica da obesidade e do saudável influenciam a auto-perceção corporal dos 

jovens. Mais especificamente pretendemos conhecer quais as perceções dos jovens em 

relação ao corpo, à imagem corporal e à obesidade, e a influência que a medicalização 

da obesidade, e todas as mudanças que a acompanharam, têm na forma como se veem 

a si mesmos e aos outros. 

Trata-se de uma investigação que recorre a uma metodologia de base qualitativa, 

mais precisamente à análise de testemunhos biográficos, tendo como população alvo 

jovens entre os 15 e os 30 anos. 

 



X Congresso Português de Sociologia – Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da 
democracia no Portugal contemporâneo, Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 

 

4 
 

Contextualização Teórica 

Medicalização da gordura e o normal médico-social 

A globalização, a terciarização e a abundância, entre outras transformações sociais, 

ajudaram na construção social da obesidade como algo negativo. Mas um 

acontecimento fundamental, neste processo, foi a medicalização, fruto do 

desenvolvimento acentuado da medicina, principalmente a partir dos anos 80, a qual 

categorizou e rotulou a obesidade como doença, e mais acentuadamente a partir dos 

anos 90, com mudanças radicais no seio das instituições de cuidados de saúde (Conrad, 

2005). 

A medicalização é “um processo por meio do qual problemas não médicos se tornam 

definidos como problemas médicos, usualmente em termos de doença ou perturbação, 

usando a intervenção médica para os tratar” (Conrad, 2005, p.3). 

Por meio da medicalização, uma situação que até então era vista como um 

acontecimento normal da vida, ou mesmo como problemática ou desviante, é 

medicamente redefinida, passando a estar sob o domínio médico e a ser tratada como 

doença (Conrad, 2005). Ou seja, passa-se a resolver problemas pessoais (e mesmo 

sociais) através de tratamentos médicos, sendo que os indivíduos, ao reconhecerem o 

carácter médico dos seus problemas e ao procurarem uma resposta médica, 

contribuíram e contribuem para o processo de medicalização. À semelhança do que 

aconteceu com muitas outras situações, também a obesidade foi sujeita a esse mesmo 

processo (Conrad, 2005). 

Neste sentido, podemos dizer que só se passou a chamar obesas às pessoas com 

“muito peso” a partir do momento que esta condição foi considerada uma doença pela 

medicina, isto é, a partir do momento que a gordura passou a ser considerada 

problemática (Silva, 2002). A medicalização da gordura, que levou à criação de uma 

nova doença, a obesidade, parece representar mais uma das muitas contradições da 

sociedade moderna, pois embora domine e se procure a abundância, as pessoas são 

exortadas a tomar as decisões acertadas e a manterem-se em forma, ou seja, a seguir a 

norma médico-social. 

Sendo a  “medicalização da obesidade um processo construído socialmente” e em 

constante mudança (Figueiredo & Velho, 2012, p.21; Poulain, 2009; Conrad, 2005), é 

importante mencionar os diversos os atores (motores) que contribuíram para o processo 

de medicalização da obesidade e para a construção social da mesma como algo 
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negativo: os médicos, a indústria farmacêutica, a indústria agroalimentar, o marketing, 

os media, a biotecnologia, e também as pessoas, quando procuram ajuda médica e 

quando reproduzem os conhecimentos científicos (Poulain, 2009; Conrad, 2005). No 

caso dos media, que difundem os discursos dos vários atores, estes contribuíram para a 

construção social da obesidade como uma doença/epidemia, ao veicularem os seus 

números crescentes e os riscos médicos associados, causando alarme social. 

Com a configuração da obesidade como doença, a medicina passou também a ter 

legitimidade para nos dizer o que é saudável, sendo esse saudável o caminho para ter 

saúde, para não ser obeso, mas também para ser socialmente aceite (Conrad, 2005; 

Figueiredo & Velho, 2012); por isso, nas sociedades ocidentais da atualidade, é 

associada a gordura à doença e a magreza a uma boa saúde (Cogan & Ernsberger, 1999). 

É a alimentação saudável, definida em termos médicos, aliada ao exercício físico, o 

que nos impede de ficar obesos. 

Mais especificamente, o saudável ao nível das obrigações comportamentais é o 

saudável da modernidade, e esta noção de saudável é conhecida pela maioria das 

pessoas, sendo que os jovens consideram que esta noção tem autoridade e que deve ser 

acrescentada à vida das pessoas, mesmo quando esta já é vivida com bem-estar. Esta 

noção de saudável tem legitimidade porque foi fundamentada por artigos médico-

científicos, por vezes controversos, em que gordura e saudável foram determinados 

como inconciliáveis, em que a obesidade foi considerada uma doença. Como 

consequência, o saudável é ser magro e ter comportamentos em conformidade, e assim 

sendo, a norma médica passou a ser também a norma social e moral (Poulain, 2009; 

Boero, 2006). Não seguir o saudável médico, que passa também a ser o saudável social, 

devido à legitimidade da medicina em dizer o que é ou não correto, pode levar os 

indivíduos a estar fora do que é a norma, isto é, a estar em transgressão, a serem 

desviantes. É com base nesta aceção do saudável que se recrimina os indivíduos e se 

fazem auto-avaliações negativas sobre o que não se faz e o que se “devia” fazer. Assim 

sendo, pode-se considerar que não se tem uma vida saudável porque não se faz exercício 

físico, ou se come o que não se devia. Estes comportamentos são vistos como errados 

aos olhos dos próprios indivíduos, entendidos como socialmente incorretos e não 

aceites, devido à noção de saudável vigente, que é o saudável médico (Silva, 2006; 

Gomes & Barbosa, in Carvalho & Luz, 2009). 

A alimentação que é vista como normal, é também vista como a mais saudável, e 

como uma forma de se relacionar com o outro, por isso não reproduzir esta prática pode 
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colocar as pessoas numa situação de desvantagem social, sendo que a situação pode 

chegar mesmo à exclusão, no caso das pessoas com excesso de peso, porque a sua 

relação com o outro em termos de partilha alimentar será sempre desigual, e o que 

comer será sempre vigiado (Silva, 2006; Carvalho & Luz, 2009). 

Tendo em conta a legitimidade médica para nos dizer o que é e não é saudável, em 

termos de alimentação, torna-se fundamental discutir a vigilância e o biopoder, pois 

este tipo de poder, exercido, por exemplo, através das campanhas de saúde pública, 

confere ainda maior legitimidade ao papel do médico. 

 

Biopoder e regulação social 

Os grandes números da obesidade ajudaram a dramatizar a situação e a levá-la para 

a política, e é a ênfase dada à alimentação que faz da obesidade um tema tão importante 

para a agenda política (Poulain, 2009). Hoje, mais do que um poder disciplinar que tem 

como função a “sanção normalizadora” (Pogrebinschi, 2004, p.193), que tem que ver 

com o poder da norma, existe também o que Foucault (1999) chamou de biopoder. 

Segundo Michel Foucault (1999), este é um tipo de poder renovado que invadiu as 

sociedades ocidentais atuais, o qual remete para o saber médico como uma espécie de 

poder normalizador. 

Segundo Foucault (in Poulain, 2009), o desenvolvimento da medicalização do 

sobrepeso e da sua categorização enquanto patologia constitui uma nova forma de 

controlo social, que vem substituir o poder das instituições tradicionais que haviam 

perdido prestígio e poder de controlo, e que tem muita influência na vida dos indivíduos 

e na construção da sua identidade, principalmente se esta for uma identidade 

estigmatizada. Ou seja, a estigmatização e discriminação da obesidade constituem um 

jogo subtil entre ciência e moral, que vai influenciar fortemente as aparências corporais 

e a “tirania do corpo magro”, determinando a autoestima e o olhar de uns e sobre os 

outros. Existe, assim, uma crescente moralização das escolhas e práticas de saúde, 

sendo que as campanhas de saúde pública (uma das formas de biopoder) que promovem 

a luta contra a obesidade se focam, essencialmente, na responsabilidade individual pela 

saúde como um dever moral e social. Este discurso regulador põe a ênfase no 

autocontrolo, na autodisciplina, no sacrifício, na vigilância e nas escolhas acertadas com 

vista a uma vida saudável (Augusto, 2015). 

Com o biopoder, o foco passa do tratamento para a prevenção e, por isso, o que se 

pretende é que os indivíduos interiorizem esses discursos, e façam pela sua saúde. Ou 
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seja, existe uma (auto)vigilância e um (auto)controlo sobre os corpos (Ferreira et al., 

2015; Pogrebinschi, 2004; Boero, 2006; Augusto, 2015). No entanto, o discurso médico 

leva a alarme social e, consequentemente, a pânico moral,  gerando-se medo e 

frustração, porque nem todos os indivíduos conseguem alcançar os ideais propagados 

nessas campanhas de saúde pública. 

Podemos, assim, afirmar que “o discurso da Promoção da Saúde é parte de um 

projeto biopolítico de controlo social dos corpos” (Furtado & Szapiro, 2012, p.819), 

porque o biopoder diz aos indivíduos como eles devem viver a vida, como se devem 

controlar, tendo sempre como referencial a norma, socialmente construída, que deve 

ser seguida. Assim sendo, a normalização é a reprodução do biopoder, que transforma 

políticas de saúde pública em formas de controlo pessoal. É ainda importante 

referenciar que os pressupostos médicos implementados nas políticas de saúde pública 

se dirigem a todas as pessoas por igual, sem fazer diferenciação demográfica, de género 

ou de estatuto socioeconómico, tendo como objetivo implementar uma racionalidade 

política com vista a controlar os comportamentos da vida (Furtado & Szapiro, 2012; 

Bossy & Briatte, 2011). 

 

Estigmatização da obesidade 

Devido à transformação da obesidade em doença pela medicina (medicalização) e 

consequente surgimento do biopoder, os indivíduos são cada vez mais controlados e 

vigiados tanto pelos médicos como pela sociedade e, em consequência disso, os que 

não correspondem ao padrão poderão ser estigmatizados. Como sugere Lupton (1995), 

o biopoder afeta os indivíduos e os seus corpos, dos quais se espera comprometimento 

relativamente aos discursos enunciados nas estratégias e políticas de saúde pública. 

A estigmatização dos obesos tende ser muitas vezes vista como uma forma de os 

motivar a terem comportamentos mais saudáveis. No entanto, segundo Puhl & Heuer 

(2010), a estigmatização da obesidade não beneficia a saúde pública, muito menos irá 

reduzir a obesidade. Em vez disso, a estigmatização da obesidade torna-se uma ameaça 

para a saúde dos indivíduos, gerando grandes disparidades em saúde, e interferindo nas 

intervenções efetivas sobre a obesidade. Ou seja, o estigma e a discriminação de pessoas 

obesas podem ter consequências graves a nível da saúde física e psicológica, daí muitas 

pessoas obesas, depois de interiorizarem o estigma, decidirem fazer a cirurgia de 

redução de estômago, que é imensamente invasiva e que pode pôr em risco a sua vida 

(Puhl & Heuer, 2010; Throsby, 2007; Goffman, 1963). 
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Nas sociedades contemporâneas ocidentais, a nossa aparência é bastante valorizada, 

predominando determinadas representações sociais relativamente ao que é considerado 

uma” boa” ou “má” aparência, o que está relacionado essencialmente com o ideal de 

beleza contemporâneo, porque a primeira impressão que temos de um indivíduo é a sua 

aparência exterior. E de acordo com Lipovetsky (in Ferreira, 2008, p.479), beleza, 

magreza e juventude são as novas formas de controlo e regulação social, pelo que a 

obesidade e a velhice passam a ser motivos de estigmatização. Assim sendo, o controlo 

disciplinar do social não é feito por meio de aparelhos repressivos, mas por meio de 

uma grande variedade de formas subtis de controlo, em que a juventude e a beleza são 

o que dá sentido ao estatuto corporal. 

Os discursos sobre beleza física passam assim a ser uma forma de biopoder e de 

controlo sobre os indivíduos, com vista à normalização (Rojas, 2011).O corpo torna-se 

vulnerável a “teorias morais” (Ferreira, 2013, p.504) que produzem modelos 

classificatórios, devido à incorporação de categoriais e regras socialmente construídas 

que são reproduzidas, universalizadas e naturalizadas, e que têm influência na 

construção da identidade dos indivíduos, identidade que se constrói em relação ao 

corpo. Existem assim categorias aplicadas à realidade corporal como vergonha, pudor 

e repugnância, que servem para moralizar os indivíduos a mudar algum comportamento 

em relação a corpo (Ferreira, 2013), sendo que esta moralização, ou “chamada de 

atenção”, pode levar a sérios problemas de autoestima e ter repercussões na 

autoimagem corporal e na identidade, gerando, ainda, expectativas irrealistas em 

relação aos corpos e à sua identidade, principalmente em mulheres jovens e 

adolescentes (Stenzel & Guareschi, 2002). 

Desta forma, percebemos que a estigmatização da obesidade pode ter, nalguns casos, 

consequências para a saúde, mas tem, acima de tudo, consequências pessoais e sociais, 

e não raras vezes são associados à obesidade aspetos negativos, como uma higiene 

pessoal pobre, falta de controlo sobre os desejos, a preguiça. Os obesos são percebidos 

como pessoas desagradáveis, com uma vida sexual pouco ativa e como trabalhadores 

improdutivos, o que afeta a mobilidade social destes indivíduos (Boero, 2006; 

Honeycutt, 1999; Pena Pena, et al., 2015; Murray, in Throsby, 2007; Figueiredo & 

Velho, 2012; Lupton, 1995).No meio profissional, por exemplo, os indivíduos obesos 

são considerados menos competentes e são pior remunerados que os ditos “normais”, 

mas também no meio médico eles são responsabilizados pela sua corpulência e 

acusados da sua condição. 
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A obesidade constitui, assim, uma desvantagem social e uma “desgraça social” (Puhl 

& Heuer, 2010, p.1020), e as consequências da estigmatização na vida social dos 

indivíduos obesos têm influência na mobilidade social, considerando-se que os obesos 

têm mais probabilidades em ter uma mobilidade intergeracional descendente, e uma 

maior dificuldade em arranjar emprego e par romântico (Gracia-Arnaiz, 2010; Poulain, 

2009; Maurer & Sobal, 1999). Também foi constatado que as mulheres magras têm, 

maioritariamente, casamentos ascendentes e as mulheres gordas casamentos 

descendentes (Sobal, in Poulain, 2009). Ou seja, a obesidade passa a ser uma espécie 

de fator de diferenciação social negativa, tal como o era a magreza no passado. E por 

isso, todos os adjetivos negativos antes associados à magreza são hoje associados à 

obesidade. Segue-se um exemplo de que sempre existiram pressões para seguir o 

modelo de estética corporal vigente em determinada sociedade, e impreterivelmente em 

relação às mulheres: no séc. XVIII, na Polinésia, existiam concursos de beleza de 

mulheres gordas, em que estas eram submetidas a pressões para engordarem, para assim 

serem mais belas, e por isso, “toda a mulher magra deseja(va) engordar” (Ellis; Brillat-

Savarin, in Poulain, 2009, p.125). Hoje passa-se exatamente o oposto, ser magro 

significava ser pobre e ter uma má saúde, hoje ser gordo é que significa ter uma má 

saúde, apesar de raramente se associar à pobreza (Gracia-Arnaiz, 2010). 

Alguns dos efeitos ou consequências diretas da estigmatização da obesidade são o 

isolamento, a falta de autoestima, sentimento de inferioridade, tristeza, sentimento de 

desadequação física e exclusão social (Castro et al., 2013). 

É por tudo isto que grande parte dos indivíduos procuram a normalidade, mesmo os 

que porventura não necessitam; neste caso, fazem de tudo para emagrecer, desde dietas 

a cirurgias de redução de peso (Throsby, 2007), de modo a serem socialmente aceites 

como normais e a sentirem-se bem com o seu corpo e com a sua identidade.  Um corpo 

e uma identidade que são um projeto sempre inacabado, sendo que os indivíduos têm 

que ser autodisciplinados para reflexivamente conseguirem construir e dar um 

significado à sua identidade de acordo com os padrões sociais vigentes (Shilling, 1993; 

Gracia-Arnaiz, 2010). 

 

Opções metodológicas 

A opção metodológica faz parte das metodologias de base qualitativa, tendo-se 

optado pela recolha de testemunhos biográficos redigidos pelos jovens, uma ideia 

retirada do estudo de Susan Greenhalgh (2012). Tratando-se de um assunto sensível, e 
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porventura até íntimo, porque se pede aos jovens que falem sobre os seus corpos, 

consideramos que os testemunhos biográficos, por serem escritos e não exigirem 

contacto presencial, constituíam uma mais valia, tanto para os jovens, que se sentem 

mais à vontade, como para a investigação, dadas as dificuldades experimentadas na 

procura prévia de contactos presenciais.  

Foi criado um blog apenas para efeitos de investigação, em que o texto central 

explicava os objetivos da investigação e os fins a que se destinavam os dados 

recolhidos, dirigido a jovens entre os 15 e os 30 anos. Pedimos a gestores de outros 

blogs relacionados direta ou indiretamente com o tema que divulgassem este blog e que 

estimulassem os jovens a participar na investigação.  

Obtivemos no total 28 testemunhos, apenas um de um homem. Este facto constitui-

se como uma fragilidade da investigação, mas é também sociologicamente relevante, 

dado remeter para a importância da dimensão de género, já que o corpo e as questões 

da imagem estão profundamente conotados com o feminino, como discutiremos mais à 

frente.   

 

Principais Resultados 

Medicalização da obesidade 

De acordo com os testemunhos, muitos jovens consideram a obesidade uma doença 

que deve ser combatida. Para essa perceção terá contribuído a sua construção social 

negativa, um processo diretamente conectado com a medicalização da obesidade, que 

se generalizou nas sociedades contemporâneas ocidentais. Aliás, o termo obesidade já 

remete por si só para a questão de doença, porque o termo foi construído aquando da 

medicalização da gordura (Aïach & Delanoë, in Poulain, 2009; Poulain, 2009; Conrad, 

2005; De Domingo Bartolomé & López Guzmán, 2014).  

Os seguintes excertos são ilustrativos disso mesmo: 

Tanto o peso excessivo como o peso demasiado baixo são doenças (…). Ambas 

poderão levar à morte. (T8; mulher; 28 anos; 1, 73 cm; 63 kg);  

 

Já tentei de muita coisa e nada serviu para "matar este bicho" da obesidade que 

está dentro de mim há mais de 10 anos. (T15; mulher; 20 anos; 1, 59 cm; 78 kg). 

Com a medicalização da obesidade, e a sua abrangência pela comunidade médica, a 

obesidade passou a ser combatida por meio da intervenção médica, seja por meio do 
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discurso da saúde pública, seja por meio da terapêutica ou mesmo da cirurgia, 

apostando-se acima de tudo na prevenção. A difusão destes discursos médico-

científicos, com o importante auxílio dos media, entre outros motores, como a 

biotecnologia, levou ao alarme social e à interiorização destes discursos. Não é assim 

de estranhar que os jovens do presente estudo considerem, no geral, que a obesidade é 

uma doença e que deve ser combatida, e que muitas soluções se demonstram ineficazes. 

A medicina passa assim a ter legitimidade para dizer quais os comportamentos corretos 

e errados e qual a forma de prevenir a obesidade, sendo aconselhados fármacos, que na 

maioria das vezes nem funcionam, entre outros procedimentos, como alimentação 

saudável e exercício físico (Ferreira et al., 2015; Pogrebinschi, 2004; Boero, 2006; 

Augusto, 2015; Poulain, 2009). Os testemunhos dos jovens remetem para estas 

questões, considerando que a obesidade é um problema que deve ser combatido e 

prevenido, aludindo às formas de o fazer, que se centram nos ideais médicos. 

(…) é necessário encontrar estratégias mais eficazes para abordar este problema 

junto das pessoas, das comunidades, das famílias, de forma a que a prevenção 

comece logo em estádios precoces. (T5; mulher; 25 anos; 1, 56 cm; 53 kg);  

Vejo a obesidade como um problema sério atual e que devia ser combatido com 

grandes campanhas de prevenção e reeducação alimentar. (T9; mulher; 23 anos; 

1, 58 cm; 60 kg);  

 

Somos encurraladas desde meninas para nos sentirmos mal connosco mesmas, 

para depois comprarmos produtos dos quais não precisamos realmente. (…) E 

vivendo com esta pressão, tentamos dietas irresponsáveis, bebemos chás 

especiais, tomamos comprimidos que muitas vezes nem funcionam (ou fazem 

pior!). (T17; mulher; 24 anos; 1, 58 cm; 45 kg); 

 

Manter uma alimentação saudável é crucial, desde para a prevenção de doenças 

aos termos estéticos. (T24; mulher; 22 anos; 1, 60 cm; 52 kg). 

 

Pela análise dos discursos dos jovens, percebemos que eles procuram ajuda 

especializada, isto é, de certa forma fazem o que Conrad (2005) chamou de auto-

medicalização. A auto-medicalização acontece quando os indivíduos, aquando da 

existência de vários sinais, os interpretam como um problema médico, pelo que 

procuram o médico para lhes dar uma solução/tratamento médico específico (Conrad, 
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2005). No entanto, acabamos por constatar que os jovens não procuram apenas ajuda 

médica, mas também ajuda na internet ou mesmo junto de amigos. 

No último ano, fui acompanhada por uma nutricionista e consegui ter muitos 

bons resultados, o que melhorou bastante a minha autoimagem corporal. (T9; 

mulher; 23 anos; 1, 58 cm; 60 kg); 

 

(…) mas quando fui a uma nutricionista e ela falou-me de valores e factos, é que 

eu realmente entendi o que me poderia acontecer e o que estava em causa! (T10; 

mulher; 22 anos);  

 

(…) se não gostarmos de como nos vemos ou acharmos que não temos uma 

alimentação correta devemos procurar algum especialista ou pedir conselhos a 

alguém da nossa confiança para mudarmos. (T16; mulher; 22 anos; 1,64 cm; 

63/67 kg). 

 

O Saudável 

Existe uma interiorização por parte dos jovens participantes do discurso do saudável: 

alimentação saudável e modo de vida saudável, em termos médicos. Percebemos que 

muitos deles demonstram pô-la em prática, alguns como um estilo de vida, 

considerando que esta alimentação em complemento com o exercício físico é o que 

impede os indivíduos de se tornarem obesos. No entanto, demonstram não perceber os 

motivos pelos quais alguns indivíduos não podem seguir o saudável médico, optando 

por outro tipo de alimentação (Silva, 2006). Atribuir as culpas da obesidade à 

alimentação “não saudável” advém das normas sociais, associadas com a vulgarização 

dos discursos em saúde pública e as consequentes pressões dos modelos de estética 

corporal, sendo a magreza a normalidade na atualidade das sociedades ocidentais 

(Poulain, 2009). Os jovens, nos seus discursos, acabam por revelar que já têm 

interiorizado o saudável e não-saudável em termos médicos. 

Os seguintes excertos dão conta dessa interiorização: 

(…) não tinha uma alimentação assim tão má, nunca fui uma rapariga de comer 

muitos doces e bolos, mas tinha um problema de excesso de peso. (…) se as 

crianças forem habituadas desde sempre a uma alimentação saudável e 

perceberem os benefícios que traz para a saúde penso que tudo seria mais fácil 

(…) (T4; mulher; 26 anos; 1, 57 cm; 54 kg); 
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Hoje, não olho para este estilo de vida como um sacrifício, uma dieta rígida, mas 

sim, como disse, um estilo de vida que me faz sentir bem e saudável. (T14; mulher, 

19 anos). 

 

 (…) não são obesas (certas pessoas) por acaso. Pode não ser por uma questão 

estética, mas a nível de saúde seria importante por vezes comerem alimentos mais 

saudáveis. (T28; mulher; 29 anos; 1, 70 cm; 70 kg). 

 

No entanto, o modo de vida contemporâneo, em que o saudável médico é visto como 

o ideal que todos devem seguir para estarem integrados socialmente, está em 

contradição com o “modelo societário de vida social” (Silva, 2006, p.177), em que 

grande parte da integração social se faz pelo trabalho, sendo que esse trabalho pode 

levar os indivíduos abdicar de um estilo de vida saudável, ou que este pode não estar 

ao seu alcance, a nível económico. Isto é, ter um estilo de vida medicamente saudável, 

muitas vezes, não está em consonância com o modo de vida que se deseja, por exemplo, 

ter sucesso e realização profissional, que pode acarretar muitas horas de trabalho e não 

deixar tempo para o exercício físico, nem para pensar na alimentação, apesar de os 

jovens não referirem estes aspetos, no que diz respeito a ter um modo de vida saudável. 

Constatamos, assim, que o modo de vida saudável em termos médicos, que inclui 

alimentação saudável, exercício físico, dormir bem etc., (Silva, 2006) está cada vez 

mais interiorizado pelos jovens do presente estudo. 

 

Biopoder: Regulação social e individualização 

Como já referimos atrás, sabemos que a primeira rotulagem é a médica, que contribui 

para a estigmatização destes indivíduos, e que decorre do processo de medicalização da 

obesidade e da subsequente vigilância médica, ou seja, quantas mais situações são 

medicalizadas, mais situações irão estar sob o olhar e vigilância médica (Armstrong, in 

Conrad, 2005). O corpo magro tornou-se a nova forma de manipulação e controlo 

social. A vigilância médica atua como uma forma de regulação social, tendo em vista a 

normalização, que é a reprodução do biopoder, que orienta e transforma políticas de 

saúde pública em controlo pessoal (Pogrebinschi, 2004; Teixeira, Freitas & Caminha, 

2012; Gonçalves & Miranda, 2012; Furtado & Szapiro, 2012; Bossy & Briatte, 2011; 

Throsby, 2007). Também no presente estudo é sentida (identificada) esta vigilância 
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médica, o olhar de reprovação por não se ser magro, como se pode comprovar pelos 

seguintes testemunhos: 

(…) olhares de lado até por profissionais de saúde. (T6; mulher; 25 anos); 

 

(…) detestava as consultas de nutrição do hospital que ainda mais evidenciavam 

essa opinião em relação ao meu corpo. (T14; mulher, 19 anos). 

 

Os jovens deste estudo demonstram ter comportamentos de autocontrolo, ou que se 

deve tê-los, segundo os ideais médicos, remetendo para a individualização das decisões. 

Ou seja, demonstram já ter interiorizado um dos pressupostos do biopoder, o 

autocontrolo, e que têm o dever de se autocontrolarem, por si mesmos, pela sua saúde 

(Augusto, 2015; Norbert Elias, in Ferreira, 2013; Lupton, 1995; Gracia-Arnaiz, 2010). 

E por essa razão, os obesos são vistos como não tendo nenhum autocontrolo (Poulain, 

2009), em parte como resultado de campanhas de saúde pública que põem a enfase no 

indivíduo como promotor da sua própria saúde, principalmente através do autocontrolo 

da alimentação e da prática de exercício físico (Greenhalgh, 2012). 

Resumindo, os jovens consideram que os indivíduos se devem autocontrolar; se 

devem controlar uns aos outros e que devem existir mais campanhas de saúde pública 

dirigidas à obesidade. Tudo isto com vista à normalização dos corpos, colocando-se 

uma ênfase particular na responsabilização individual pela saúde.  

Alguns testemunhos revelam a interiorização do auto-controlo e do controlo social: 

(…) há sempre alguma coisa que podemos fazer para melhorar, para sermos como 

queremos, cabe-nos a nós fazer por isso. (T20; mulher; 30 anos; 1, 65 cm; 51 kg); 

 

(…) O mais curioso é que as mesmas pessoas que em criança me diziam que as 

meninas gordinhas é que eram bonitas, diziam agora que eu estava a engordar 

muito (…) (T20; mulher; 30 anos; 1, 65 cm; 51 kg).  

 

(…) então comecei a ser autocrítica, mas para ficar como eu queria e como me 

sentia bem, e aos longos dos anos fui melhorando. (…). Hoje sim sinto-me bem 

com o meu corpo, tenho orgulho nos progressos que fiz na minha vida, na minha 

alimentação, na minha vontade de ir ao ginásio, mas principalmente no orgulho 

que tenho em mim mesma e na vontade que tenho por lutar com isto. (T10; 

mulher; 22 anos);  
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(…) sei que se fizesse exercício e cortasse em algumas coisas na alimentação 

ficaria com um corpo diferente (…). Só que não tenho a confiança suficiente para 

ir para a rua correr, não tenho a força de vontade para fazer exercício, mas 

quero mudar isso, só preciso de tempo para me mentalizar e arranjar tempo que 

irá começar a escassear. (T16; mulher; 22 anos; 1,64 cm; 63/67 kg). 

 

Podemos verificar que existe uma mudança de discurso consoante o peso. As jovens 

que consideram que não têm um peso adequado (algumas preferem não dizer o seu peso 

e altura), põem uma maior ênfase na luta, na força de vontade. No entanto, até as jovens 

que têm um peso medicamente normal demonstram ter cuidados alimentares e fazem 

exercício físico, isto é, também lutam para não virem a ser obesas, como é 

demonstrativo no testemunho 16. 

Um outro aspeto, também parte integrante do biopoder, e que foi salientado pelos 

jovens do presente estudo, é a questão do controlo social. Alguns dizem-no de forma 

indireta, outros dizem explicitamente que deve haver controlo, por exemplo, por parte 

dos pais, sendo que outros já se sentiram controlados por colegas ou amigos. Os jovens 

considerarem que deve haver controlo social, inclusive entre pares, está relacionado 

com a generalização destes discursos para o público leigo, passando a existir um 

controlo generalizado, em que os indivíduos acham que têm o direito de se controlar 

uns aos outros, e o dever de se controlarem a si mesmos, por um bem supremo, a saúde 

(Lupton, 1995; Gracia-Arnaiz, 2010). 

 

Conheço algumas pessoas que têm engordado nos últimos anos, mas a maioria 

delas não se sente mal com isso. (T9; mulher; 23 anos; 1, 58 cm; 60 kg);  

 

Não sabem o quanto nos magoam quando comentam o que estamos a comer e de 

quanto estamos a comer. (T15; mulher; 20 anos; 1, 59 cm; 78 kg);  

 

Na escola também deve haver esse cuidado, principalmente nas cantinas e nos 

lanches dados às crianças. (T16; mulher; 22 anos; 1,64 cm; 63/67 kg);  

 

(…) diziam (…) que eu estava a engordar muito, para a minha mãe ter cuidado 

e não me deixar engordar mais. (T20; mulher; 30 anos; 1, 65 cm; 51 kg);  
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(…) a minha mãe sempre que me via comer algum doce ou salgado, dizia sempre 

o mesmo olha que ficas gorda que nem uma mula. (T21; mulher; 30 anos; 1, 50 

cm; 68 kg). 

 

(…) o que a meu ver, tem mais a ver com a falta de regras e disciplina (…) (T22; 

mulher; 18 anos; 1, 74 cm; 59 kg); 

 

Considero que dizer a uma mulher (conhecida, amiga) que está gorda é normal, 

quando a culpa é dela por comer demais. (T23; homem; 24 anos; 1, 70 cm; 62 kg). 

 

Outra questão referida pelos jovens, e que decorre destas três últimas, é a questão da 

normalização dos corpos. Ou seja, a vigilância médica, o controlo social e o auto-

controlo, que fazem parte do biopoder, têm como objetivo a normalização dos 

comportamentos dos indivíduos e dos seus corpos, em que o discurso médico atua 

politicamente como verdade única (Pogrebinschi, 2004; Teixeira, Freitas & Caminha, 

2012; Gonçalves & Miranda, 2012; Furtado & Szapiro, 2012; Bossy & Briatte, 2011; 

Throsby, 2007). Assim sendo, os obesos são vistos como “biologicamente anormais”, 

pelo que necessitam de tratamento médico e devem se sujeitar a seguir regimes com 

vista a alcançar o peso normal. Tal consubstancia-se, segundo Greenhalgh (2012), num 

biodiscurso, visto que dá autoridade e legitimidade aos profissionais de saúde na gestão 

do peso dos indivíduos. Alguns jovens do presente estudo demonstram que já foram 

alvo de tentativas de normalização, através de controlo social, tanto por serem 

“demasiado” magros, como por serem “demasiado” gordos; alguns consideram mesmo 

que não se deve ser demasiado gordo nem demasiado magro, e há ainda quem refira 

que o que hoje em dia se considera normal é a magreza extrema. Ou seja, tem que se 

ser “normal” segundo os ideais médicos, seja lá o que isso for visto que a normalidade 

é muito difícil de definir e controversa, pois não é igual para todos. 

(…) "tens de comer mais" (…) chega a ser enervante quando no meio a um 

almoço ou jantar em que não tenho muita fome insistem para eu comer mais, pois 

sou muito magra. (T2; mulher; 24 anos; 1, 64 cm; 48/50 kg);  

 

(…) estás magrinha, estás magra, tens de comer mais... (T3; mulher; 23 anos; 1, 

57 cm; 48 kg);  
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 (…) de modo geral sempre mantive de forma equilibrada o mesmo peso 

oscilando apenas entre 2/3 kg a mais ou a menos. Nunca existiu excesso de peso 

nem como peso a menos. (…). Infelizmente o que se aprecia nos nossos dias é a 

extrema magreza, mas nem isso é sinal de saúde. (T5; mulher; 25 anos; 1, 56 cm; 

53 kg);  

 

Tudo o que cai no exagero/extremo torna-se prejudicial. (…). Tudo tem que ter 

conta, peso e medida. (T13; mulher; 26 anos; 1, 54 cm; 49 kg);  

 

Mais diretamente, não façamos nada que nos torne anoréticos ou algo do género! 

(T22; mulher; 18 anos; 1, 74 cm; 59 kg). 

 

A individualização dos comportamentos, outra subcategoria que surgiu da análise, 

está intimamente ligada ao autocontrolo, do qual já falámos atrás, e remete para o 

pressuposto do biopoder que diz que nós devemos fazer por nós próprios, pelo bem da 

nossa saúde, isto é, devemos ser magros para nosso bem, e devemos fazer por isso 

sozinhos (Ferreira et al., 2015; Pogrebinschi, 2004; Boero, 2006; Augusto, 2015). Os 

jovens do presente estudo parecem já ter interiorizado esta questão, de que devem fazer 

pela sua saúde, de que cada um é responsável por si próprio. Aliás, este é um aspeto 

que tem vindo a marcar os recentes discursos sobre a saúde, a ideia da responsabilidade 

individual na escolha dos estilos de vida e na procura de saúde. 

 

Se não fores tu a lutar por ti mesma e pelo teu bem-estar quem será? (T10; 

mulher; 22 anos);  

 

Devemos caminhar no sentido de nos amarmos e se para isso tivermos de fazer 

exercício então vamos esforçar-nos por esse objetivo e não ficar sentados à 

espera que o milagre aconteça e descarregar a frustração de não "ser perfeita" 

na comida. (T13; mulher; 26 anos; 1, 54 cm; 49 kg);  

 

(…) há sempre alguma coisa que podemos fazer para melhorar, para sermos 

como queremos, cabe-nos a nós fazer por isso. (T20; mulher; 30 anos; 1, 65 cm; 

51 kg). 
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Estigmatização da obesidade 

Os jovens consideram que existe estigmatização relativamente aos obesos, e que a 

obesidade está rodeada de estigmas. Goffman (1963) refere que os obesos são mais 

facilmente estigmatizados porque a obesidade é algo observável. Trata-se de um 

estigma “desacreditado” (Goffman, 1963), e por isso visível, o que os torna alvo das 

mais severas classificações discriminatórias e estigmatizantes por parte do resto da 

sociedade. 

Os jovens do presente estudo referem que os obesos são alvo de julgamentos, 

discriminação e bullying. Tendo em conta alguns autores, comprova-se que a obesidade 

acaba por ser também uma forma de desqualificação social e de exclusão, visto que 

estes indivíduos são vítimas de olhares, comentários e têm sérias dificuldades de 

ascensão social devido, por exemplo, à dificuldade em arranjar trabalho, sendo esta 

maior para as mulheres (Paugam, 2003; Poulain, 2009; De Domingo Bartolomé & 

López Guzmán, 2014). Isto acontece porque na nossa sociedade a imagem corporal é 

cada vez mais importante, pelo que estamos sempre sujeitos a comentários ou olhares 

menos próprios ou mesmo a discriminação, se não estivermos conforme as normas 

sociais relativamente ao ideal de beleza médico-social (Le Breton, 2007; Barbosa, 

Matos & Costa, 2011; Poulain, 2009; Mamo, in Augusto, 2015; Puhl & Heuer, 2010). 

Alguns testemunhos que dão conta dos julgamentos, discriminação e bullying de que 

os obesos são alvo, sendo que alguns deles são vividos na primeira pessoa: 

(…) entrar num transporte e pensar que todos estão a olhar e avaliar o quanto 

somos nojentas (…) A sociedade incentiva e é conivente com isto – através de 

piadas, supostos conselhos para fazer as mais variadas dietas, bullying (tanto 

disfarçado com abertamente) (…) fico triste com algumas coisas que leio às 

vezes.  (T6; mulher; 25 anos); 

 

(…) excluem as pessoas que possuem peso a mais. Há uma espécie de 

discriminação camuflada. Nunca irão ver pessoas gordinhas nas relações 

públicas numa discoteca. (T7; mulher; 22 anos; 1,65 cm; 55/58 kg); 

 

Entre comentários desagradáveis e ''olhares de lado'' (…) Se sofri? Claramente 

que sim.... É sempre duro ouvir dizer ''olha a gorda''! Mas ultrapassei os 

comentários que me abalavam. (T12; mulher; 19 anos; 1, 73 cm; 62 kg); 
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Todavia, é cada vez mais comum ver pessoas a julgarem outras por serem gordas 

ou magras, chamando-lhes nomes ou olhando de lado. (T16; mulher; 22 anos; 

1,64 cm; 63/67 kg). 

 

Outra questão, também referida pelos jovens, é o sofrimento causado pela 

estigmatização, julgamentos e comentários de que são alvo os obesos. A medicina, 

enquanto instituição de controlo e regulação social, constrói um discurso que tem 

repercussões na forma de pensar de toda a sociedade e que, inadvertidamente, contribui 

para a construção de estigmas em torno do que se desvia da normalidade, neste caso a 

obesidade, gerando assim sofrimento para os indivíduos estigmatizados (Figueiredo & 

Velho, 2012). O estigma e a discriminação da obesidade podem levar a consequências 

graves na saúde física e psicológica dos indivíduos obesos e mesmo dos ditos “normais” 

(Mamo, in Augusto, 2015; Puhl & Heuer, 2010). 

Chorei, chorei muito. Sentia-me feia e gorda, (…) (T14; mulher, 19 anos);  

 

As meninas desenvolvem esta consciência muito cedo – são feias e precisam de 

ser bonitas para viver a vida que veem as outras levar. (…). Tendo excesso de 

peso posso dizer que não há nada mais horrível do que acordar todos os dias 

com vontade de partir o espelho, (…) é profundamente autodestrutivo (…) O 

nosso corpo transforma-se no nosso pior inimigo quando devia ser o contrário. 

Para atingir uma imagem corporal idealizada infligimos todo o tipo de torturas 

a nós próprios. (…). Tendo passado por isto na adolescência, não há palavras 

para o sofrimento de alguns dias (…) A sensação é que somos um lixo, 

basicamente. Uma pessoa vai sobrevivendo – uns dias são piores, mas outros 

serão melhores... continuo a não gostar muito de ir às compras, nem da pressão 

do Verão (prefiro o Inverno) (…) é uma luta constante e para a vida.  (T6; mulher; 

25 anos). 

 

Segundo os testemunhos de alguns jovens, podemos constatar que a estigmatização 

da obesidade pode também levar ao isolamento social, visto que muitos deles passaram 

pela situação e tentavam o mais possível isolarem-se. Throsby (2007) corrobora esta 

ideia, referindo que devido ao estigma da sua “doença”, os indivíduos considerados 

obesos se isolam do resto da sociedade. 
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(…) acabamos por afastar pessoas que nos querem bem, porque achamos que 

não as merecemos. (…) continuo a não gostar muito de ir às compras, nem da 

pressão do Verão (prefiro o Inverno) (T6; mulher; 25 anos); 

 

Durante anos, não senti a areia da praia ou a relva da piscina. Durante anos não 

vesti um top que não tivesse mangas, ou um vestido. Qualquer tipo de vestido. 

Durante anos não saí, não me diverti, porque achava que as pessoas iam olhar 

para mim e criticar-me. (T27; mulher; 25 anos). 

 

Neste contexto da existência de um processo de estigmatização, emerge um estigma 

particular que está associado ao descontrolo e à falta de capacidade de auto-regulação, 

o estigma da gula. O estigma da gula contribui para a individualização das causas e para 

a consequente responsabilização individual, sendo que alguns jovens demonstram isso 

mesmo ao referirem que os obesos são obesos porque comem em exagero.  

Ou seja, subsiste o estigma de que são obesos porque comem muito e não se sabem 

controlar. Aliás, a etiologia da palavra obeso, que provém do latim, já é por si só uma 

forma de estigmatização, visto que significa “comer muito/em excesso”, ou seja, os 

obesos não são estigmatizados simplesmente porque se considera que têm uma doença, 

ou um corpo que está acima do padrão, mas porque se considera que são glutões e 

preguiçosos, estando assim a cometer uma “transgressão normativa” (De Domingo 

Bartolomé & López Guzmán, 2014:278; Gracia-Arnaiz, 2010; Puhl & Heuer, 2010). 

 

Conheço pessoas obesas e não comento esse tipo de assunto com elas por uma 

questão de educação. Mas admira-me o tipo de alimentação que fazem, não são 

obesas por acaso. (T28; mulher; 29; 1, 70 cm; 70 kg); 

 

(…) a obesidade está muito rodeada de estigmas – nem sempre se deve a ficar 

em casa, a comer a toda a hora. (T6; mulher; 25 anos). 

 

Autoperceção Corporal 

Os discursos têm tendência a mudar consoante o peso/auto-imagem corporal, isto é, 

conforme os jovens se consideram ou não dentro da normalidade corporal, que 

corresponde aos ideais corporais médico-sociais. 
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(…) 59 quilos é um peso bom para mim. (T18; mulher; 20 anos; 1, 61 cm; 59 kg); 

Nunca passei dos 57kg! Com 1.65m eu não era obesa, nem gorda sequer. (T20; 

mulher; 30 anos; 1, 65 cm; 51 kg); 

 

(…) sinto-me perdida, com 68 kg peso demasiado para a minha altura. (T21; 

mulher; 30 anos; 1, 50 cm; 68 kg); 

 

Se compararmos os testemunhos 18 e 20 com o testemunho 21, vemos claramente 

que existe uma mudança de discurso consoante o peso, isto é, consoante os indivíduos 

se consideram dentro ou fora da normalidade. 

Alguns jovens não se sentem satisfeitos porque não se consideram magros, e outros, 

porque se consideram magros demais. Ou seja, os que se consideram gordos, queriam 

ser magros, porque acham que essa é a normalidade, e os que se consideram magros 

demais, queriam ser magros “normais”. No final de contas, esta insatisfação gira à volta 

da normalização dos corpos, que remete para a ideia de que não se deve ser nem gordo 

demais nem magro demais, correspondendo aos padrões de beleza médico-sociais 

(Maestre, 2008; Teixeira, Freitas & Caminha, 2012; Augusto, 2015; Pogrebinschi, 

2004; Soriano & Sedó, 2008; Poulain, 2009; Silva, 2002). 

Não gosto do meu corpo, acho feio, queria que fosse liso e esbelto, magro. (T15; 

mulher; 20 anos; 1, 59 cm; 78 kg);  

 

Engordei 3 kg desde dezembro de 2015 e senti-me ótima, aliás queria aumentar 

mais 1 ou 2 kg mas não é nada fácil (…) (T24; mulher; 22 anos; 1, 60 cm; 52 kg). 

 

Existem ainda aqueles jovens que nunca estão satisfeitos e estão sempre em busca 

do corpo perfeito, de que é ilustrativo o seguinte excerto, cuja autora continua 

insatisfeita apesar de (de acordo com os dados que nos fornece) corresponder ao ideal 

corporal médica e socialmente imposto. No sentido do que já foi discutindo 

anteriormente, alguns jovens demonstram ter fobia à gordura, e anseiam sempre por 

melhorar o seu corpo, mantendo-o magro e definido, alguns procurando mesmo 

alcançar a perfeição (Teixeira, Freitas & Caminha, 2012; Soriano & Sedó, 2008; 

Maestre, 2008). 
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Geralmente lido bastante bem com a minha aparência (…). Mas tenho que 

admitir que por mais de uma vez não saí de casa por olhar ao espelho e me sentir 

uma autêntica porcaria... (T19; mulher; 19 anos; 1, 60 cm; 54 kg). 

 

Existem jovens que, contrariamente aos testemunhos anteriores, se sentem satisfeitos 

com o seu corpo, porque consideram-se magros e “normais”, ou seja, sentem que estão 

de acordo com o padrão de beleza socialmente aceite (Poulain, 2009; Silva, 2002; 

Honeycutt, 1999; Figueiredo & Velho, 2012; Silva, 2006). Como vemos, corresponder 

ao ideal de beleza leva os indivíduos a se sentirem bem consigo mesmos. 

De forma geral eu sinto-me bem com o meu corpo. Ser magra nunca foi um problema 

para mim pois sempre fui assim. (T2; mulher; 24 anos; 1, 64 cm; 48/50 kg); 

 

(…) já não tenho esses quilos a mais, e já não sinto aquele desconforto (…). Hoje 

em dia sinto-me muito bem com o meu corpo pois sei que ao cuidar bem dele, ele 

é perfeito tal como ele é. (T11; mulher; 19 anos; 1, 68 cm; 53 kg); 

 

Existem ainda jovens que vão contra as recomendações médicas, mas correspondem 

visualmente às expectativas sociais. Isto é, são magros, mas não fazem nada por isso, 

nem exercício físico, nem têm cuidado com a alimentação. Mas acabam por 

corresponder ao ideal de beleza e são assim bem vistos pela sociedade e estão integrados 

(Poulain, 2009; Silva, 2002).  

Ser magra nunca foi um problema para mim pois sempre fui assim. Não faço 

ginásio, não tomo nada para emagrecer, não me alimento a pensar se vou 

engordar, na verdade não tenho muitas preocupações em relação ao corpo. (T2; 

mulher; 24 anos; 1, 64 cm; 48/50 kg). 

 

Também há os que apesar de não corresponderem ao socialmente esperado, se 

sentem bem com o seu corpo. Estes jovens apesar do que já alcançaram, percebem que 

a sociedade ainda não os considera normais. Acabam, assim, por se envolver numa 

espécie de luta pela aceitação da gordura, ou mais precisamente, luta pela aceitação da 

diversidade corporal (Honeycutt, 1999). 
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 (…) cada vez mais sou orgulhosa de mim e do meu corpo, já não há vergonhas 

e quem não gosta ou não concorda, lamento, mas não me preocupa, gosto 

realmente como estou!!  (T10; mulher; 22 anos). 

 

Conclusão 

Concluímos que a medicalização da obesidade teve um papel crucial na sua 

construção social, e que tem influência na forma como os jovens veem a obesidade e 

os obesos. Os jovens consideram ainda que existe rotulagem médica, relativamente à 

obesidade, para além da vigilância a que depois são expostos. Consideram que os 

obesos são estigmatizados e incompreendidos pela sociedade, não apenas por a 

obesidade ser considerada uma doença, mas também devido ao estigma da gula, visto 

por muitos como um incentivo à mudança, mas causando imenso sofrimento e 

isolamento social.  

A noção de alimentação saudável, entendida em termos médicos, já está interiorizada 

pelos jovens, considerando ser esta a alimentação que impede os indivíduos de se 

tornarem obesos. 

Percebemos que para os jovens corresponder às expetativas sociais, em termos de 

imagem, é entendido como uma via privilegiada tanto para arranjar um emprego, como 

para o desenvolvimento de relações sociais/amorosas, tendo os obesos mais portas 

fechadas.  

A questão de género acabou também por se revelar importante, tal como o corpo 

teórico já referia, ou seja, a obesidade é socialmente diferenciada, visto que é mais 

aceite nos homens do que nas mulheres, e é principalmente das mulheres que se espera 

que sejam bonitas, atraentes e magras, isto é, que estejam conforme as normas sociais 

(Gracia-Arnaiz, 2010).  

Os relatos de maior perceção do estigma, de maior isolamento social, de experiências 

negativas decorrentes da avaliação social relativamente aos seus corpos vieram dos 

jovens que sentiam ficar forma da normatividade, médica e socialmente construída. 

Em suma, a medicalização da obesidade, o saudável médico, os padrões de beleza 

médico-sociais e os pressupostos do biopoder, já interiorizados pelos jovens, 

constituem-se como formas de regulação social e influenciam o modo como os 
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indivíduos se veem a si mesmos e veem os outros, bem como a forma como lidam 

consigo mesmos, com os seus corpos e com os corpos dos outros. 
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