
UM SISTEMA CHAMADO OBESIDADE 

 

“ No Brasil, hoje, cerca de 10 milhões de homens e mulheres  apegam-se a algum tipo de 

promessa em busca de um corpo mais esbelto e equilibrado. As loucuras que as pessoas fazem 

para emagrecer são incontáveis.”  (Revista Veja – 2010- Edição 2192 – ano 43 n°47). 

Todos os dias somos bombardeados por informações em relação a 

alimentação, exercícios físicos, dietas e medicação que objetivam auxiliar na 

busca do corpo perfeito, saudável e principalmente magro. 

A obesidade é tema recorrente em todos os veículos de informação e uma 

preocupação de vários governantes. Mas o que efetivamente fazemos com 

todas essas informações muitas vezes desencontradas e antagônicas? 

Como podemos transformar o conhecimento em ação? Ou melhor dizendo 

como transformamos o conhecimento em atitudes e comportamentos que 

possam nos levar aonde queremos ou onde precisamos ir? 

O acesso aos alimentos industrializados, o paradigma da falta de tempo, a 

própria modernidade desconstruiu nossos comportamentos. Hoje temos 

internet, e ganhamos tempo com a fila do banco, mas não tempo suficiente 

para sentar e fazer uma refeição.  Agilizamos a vida com o micro ondas, 

mas estragamos a saúde com alimentos prontos, repletos de conservantes, 

corantes.  A feira prevê fartura e bananas sem manchas, morangos 

gigantes,  mas com a quantidade de pesticidas e agrotóxicos , nossos filhos 

nem entendem mais a expressão:  “bichinho da goiaba”. 

Mas, não estamos falando sobre uma doença qualquer, recentemente 

descoberta, a obesidade  já está nos acompanhando  há muito tempo. O 

tema corpo e obesidade remonta séculos atrás, quando sucesso econômico 

estava associado a gordura, e mulheres roliças e matronais eram 

consideradas padrão de estética . Hipócrates, em seus escritos mencionava 

que a “morte súbita se dava naturalmente em  indivíduos gordos do que 

nos magros.” Em 1863, foi escrito o primeiro livro popular de dietas, e 

também neste século foram descobertas as células de gordura e algumas 

associações com traços familiares foram revelados. 

Atualmente estes conceitos se ampliaram e a idéia de que a obesidade é 

uma síndrome com várias etiologias já esta difundida. 

O fato é que estamos avançando na balança de forma desequilibrada, 

comemos errado, usamos o elevador o carro,  corremos atrás do dinheiro 

do ter ou do parecer. Pesquisadores buscam encontrar dentro deste novo 

estilo de viver o que contribui para o aumento de peso, fortalecendo 

algumas crenças e criando outras até então impensadas.    



 Porém, de acordo com o Dr. Richard Atkinson – coeditor chefe do 

International Journal of Obesity  - “ Faz cem anos que concentramos nossos 

estudos em dieta e exercícios; parece que não tivemos bons resultados. É 

hora de procurarmos por novas causas.” 

Sem dúvida que alimentação e sedentarismo revelam um percentual alto de 

responsabilidade sobre a obesidade, portanto controle alimentar (dieta) e 

exercícios físicos  são importantes e levam a perda de peso. Mas não 

garantem que iremos permanecer magros. 

Comemos nossas tristezas, nossos desagrados, alimentamos nossa 

depressão e frustrações.  Destruímos nossa auto estima, engordamos nossa 

auto imagem e escolhemos dentro do nosso padrão de funcionamento de 

vida,  aquilo que irá rapidamente, muito rapidamente  nos emagrecer.  

Examine, pense sozinho e para você mesmo quantas vezes não se enganou 

com a dieta que perde 15 quilos em duas semanas, quantas vezes não 

lançou mão de um artifício medicamentoso para inibir sua fome ansiolítica, 

queremos ser emagrecidos... e aí então seremos felizes. 

Mas, após algum tempo os quilos voltam, porque ainda não conseguimos 

produzir uma mudança na forma COMO lidamos com as angústias, as 

exigência, os medos e continuamos a comer para cobrir, tampar, entupir 

qualquer buraco que a vida, a família e principalmente nós mesmos abrimos 

em nossa forma de viver. 

Fazer mudança não é simples, é um grande desafio e muitas vezes 

precisamos de ajuda, apoio e compreensão dos limites que cercam nossas 

fraquezas.   

Podemos buscar ácido alfalipóico no espinafre, aminoácidos nas nozes, 

cartinina nos peixes, tirosina no arroz integral.  Mas onde encontraremos 

conforto? Onde encontraremos o olhar, a existência, a autonomia 

necessária e o pertencimento acolhedor?  Em que sistema podemos tirar 

nossas máscaras e revelar nossas fraquezas? 

Não podemos mais ver as pessoas em partes, e a obesidade revela ainda de 

forma clara que a medicina, nutrição, exercícios físicos e a psicologia devem 

unir forças, que integrem o indivíduo em suas diferenças produzindo 

comportamentos necessários, para seu bem estar e equilíbrio. 

Reveja seu sistema, observe suas redes e principalmente procure fazer 

mudanças em sua atitude diante da mesa. 
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