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RESUMO 

  

Essa pesquisa aborda a anorexia nervosa pelo olhar de pessoas que viveram essa experiência. 

Os Transtornos Alimentares têm se apresentado como psicopatologias cada vez mais 

recorrentes na contemporaneidade, sendo sua incidência quase duplicada nos últimos 20 anos, 

atingindo, principalmente, adolescentes e trazendo conseqüências e implicações de diversas 

naturezas. A literatura aponta para a relevância do atual ideal de beleza, no qual a magreza é 

hipervalorizada. Diante desse cenário, o objetivo do estudo foi compreender, a partir de um 

olhar fenomenológico-existencial heideggeriano, a experiência de anorexia. Assim, ao se 

acessar a experiência, busca-se a compreensão dos possíveis sentidos que o não-comer tem 

para a pessoa que vivencia tal experiência. A pesquisa utilizou entrevistas semiestruturadas 

como meio de acesso à experiência. Foram entrevistadas duas pessoas do sexo feminino, com 

idades de 17 e 30 anos, iniciando a entrevista com uma pergunta disparadora (“Como foi, ou 

como é, a sua experiência de anorexia?”), que permitiu à entrevistada falar sobre a sua 

experiência. Para a seleção das entrevistadas houve divulgação entre os profissionais da área 

da saúde, e em redes sociais e blogs, em que foram explicitados os objetivos da pesquisa e 

critérios de participação. O diário de campo também foi utilizado como recurso metodológico, 

buscando uma maior aproximação das experiências das entrevistadas e da pesquisadora, 

através das afetações pelas quais a mesma passou. As entrevistas e o diário de campo foram 

interpretados à luz da hermenêutica heideggeriana. Os sentidos desvelados nas narrativas 

desvelaram questões para além do corpo físico e da patologia, estando envolvidos família, 

desejos, amigos, experiências, projetos de vida. O corporar, como pensado por Martin 

Heidegger, se fez presente nas falas das entrevistadas, já que faz parte da existência, para além 

da questão puramente física. Dentre as ideias heideggerianas, ressaltam-se o cuidado, 

inospitalidade, habitar, tédio, abertura às possibilidades e facticidade, que puderam ser 

discutidos na interpretação, gerando reflexões acerca dos seus sentidos, em suas existências.  

 

Palavras-chave: Anorexia Nervosa, pesquisa fenomenológica, fenomenologia heideggeriana. 
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Abstract 

 

This research deals with anorexia nervosa through the look of those who lived this experience. 

Eating Disorders have been presented as psychopathology increasingly recurrent in 

contemporary, being almost doubled incidence in the last 20 years, reaching mainly teenagers 

and bringing consequences and implications of various kinds. The literature points to the 

relevance of the current ideal of beauty, in which thinness is overvalued. In this case, the 

study’s objective was to understand, from an existential-phenomenological perspective, 

anorexia experience. Thus, when assessing the experience, seeking to understand the possible 

directions that the non-eating is for the person who lives such an experience. The study, of 

Heidegger's existential-phenomenological inspiration, used semi-structured interviews as a 

means of access to the experience. Female two people were interviewed, at the age of 17 and 

30, began with a starter question ("How was, or how is, your anorexia experience?"), which 

allowed the interviewee to talk about their experience. For the selection of the study 

participant was publicized among health professionals, as well as in social networks and 

blogs, in which the research objectives and approaches have been made explicit. The field 

diary was also used as a methodological resource, seeking a greater approximation of the 

experiences of the interviewees and the researcher. The interviews were interpreted in the by 

Heidegger's hermeneutics. The meanings unveiled in the narratives revealed issues beyond the 

physical and pathological issue, being involved family, wishes, friends, experiences, life 

projects. The corporal, as thought by Martin Heidegger, became very present in the statements 

of the interviewees, as it is part of existence. Among the Heidegger´s ideas, emphasizes care, 

inhospitality, live, boredom, openness to possibilities and factuality, that might be discussed 

from interviewees' discourse, engendering reflections about their senses, in their lives. 

 

Keywords: Anorexia Nervosa, phenomenological research, Heidegger's phenomenology. 
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INTRODUÇÃO 

 

   

 Para iniciar, explico de onde veio a inspiração para o título da minha pesquisa: “Meu 

nome, ou como sou chamada pelos também chamados ‘doutores’, é Anorexia. Anorexia 

Nervosa é meu nome completo, mas você pode me chamar de Ana. Felizmente nós podemos 

nos tornar grandes parceiras...”, assim começa a carta da Ana, um texto que circula na 

internet, cuja autoria é atribuída a Ana (entidade que personifica a anorexia), mas quem, de 

fato, a escreveu não é divulgado. 

 Essa pesquisa começou a ser delineada, mesmo que não intencionalmente, há vários 

anos, através das minhas experiências na dança, no que chamo de “mundo do corpo”. Nesse 

universo, fica mais evidente a cobrança e busca incessante pela magreza, que será abordada 

ao longo desta pesquisa. Porém, como inspiração posta em papel, ela passou a ser 

desenvolvida e amadurecida ao longo do Curso de Especialização em Psicologia Clínica 

Humanista-Existencial, concluído em 2012, no qual o tema do artigo, ainda não publicado, 

para conclusão do mesmo, versou sobre Anorexia Nervosa (AN) pelo olhar fenomenológico. 

Desde então, a minha vontade de continuar pesquisando sobre a Anorexia Nervosa só cresceu, 

sendo plantada a semente nesta atual pesquisa. O que me motivou, então, a realizar essa 

pesquisa foram o contato e a convivência com pessoas que buscavam, cada vez mais, um 

corpo magro. O que me levou a problematizar qual seria o sentido dessa busca pela magreza, 

assim como compreender os possíveis sentidos do não-comer/magreza pelo olhar 

fenomenológico heideggeriano.  

 Diante disso, surgiu o desejo de pesquisar não somente o que diz a psiquiatria, mas 

lançar um olhar fenomenológico-existencial diante das questões relacionadas à AN. Tais 

motivações, de ordem existencial, me inspiraram a conhecer a experiência de quem vivencia o 

adoecer anoréxico, o que envolve compreender o que a pessoa experiencia (ou experienciou) 
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nesse processo e não apenas os seus sintomas. Busquei ouvir não somente “sua anorexia”, 

mas, sim, a sua experiência de vida. Ao longo da dissertação será visto como os transtornos 

alimentares são incansavelmente estudados, porém o olhar comumente é perpassado, 

principalmente, pelas questões diagnósticas e médicas. Diferentemente, a proposta dessa 

pesquisa é debruçar-se sobre esse fenômeno a partir de um olhar fenomenológico-existencial, 

o que significa trazer à tona a dimensão existencial diferindo, assim, das principais pesquisas 

sobre o tema. 

A partir do meu problema de pesquisa, algumas questões foram suscitadas nesse 

contato com a realidade dos transtornos alimentares (TAs), mais especificamente da AN: 

como é a relação da pessoa que sofre com anorexia nervosa com o seu corpo? Quais os 

sentidos atribuídos a esse corpo? Como é vivenciar a busca incessante pela perda de peso? 

Qual o sentido do não-comer e a relação com o alimento? Existiria uma busca por um padrão 

de beleza? Como a família se insere no contexto da experiência de AN? 

 Assim, com base na ótica da fenomenologia-existencial, que considera o homem como 

um ser de possibilidades, em constante movimento e atribuindo sentidos ao mundo, a partir 

dessa perspectiva, pode-se pensar a experiência na Anorexia Nervosa como sendo uma das 

muitas possibilidades de ser-no-mundo. Martin Heidegger (1889-1976), filósofo alemão, 

cunhou o termo Dasein (ser-aí) ou pre-sença, como o modo-de-ser do ser humano. A essência 

do Dasein é sua própria existência, visto que ele “compreende a si mesmo a partir de sua 

existência, de uma possibilidade própria de ser ou não ser ela mesma” (Heidegger, 1927/2013, 

p. 48). Isto é, o Dasein, na existência, possui uma essência que é sua e assim ele é “pura 

expressão de ser” (Heidegger, 1927/2013, p. 48), e é através da existência que ele compreende 

a si e as suas possibilidades. 

 Desta forma, Heidegger defende que o modo de ser do homem é abertura. Essa 

abertura consiste na ausência de determinações a priori capazes de definir o homem, e é 
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condição para que a existência humana possa se constituir em uma unidade ontológica – o 

Dasein. Logo, para Heidegger, homem e mundo são co-originários e constituem uma 

totalidade que é inseparável (Heidegger, 1927/2013). 

 De acordo com Boechat (2008), Heidegger defendia que o ser apresenta, como caráter 

ontológico em sua constituição, alguns existenciais fundamentais, que são a disposição, a 

compreensão e a linguagem. É através desses existenciais que o Dasein atribui sentidos ao 

mundo.  

 Ao chegar ao ponto relativo à produção científico-acadêmica a respeito dos 

transtornos alimentares – entre eles, a Anorexia Nervosa –, há uma vasta produção, e essa 

atravessa as diversas áreas de conhecimento. Caminhos que vão desde a etiologia, discussão 

da conceituação e dos critérios diagnósticos, às diretrizes para o tratamento. Ainda que exista 

uma extensa produção, há linhas de pesquisa pouco exploradas, como, por exemplo, a 

experiência de quem passa pela Anorexia Nervosa, pelo olhar da fenomenologia 

heideggeriana. É diante dessa escassez e através do meu interesse pela fenomenologia, que 

trago essa ótica para a pesquisa, pois a fenomenologia me proporciona a possibilidade de 

pensar a abertura existencial, não como algo fechado e objetivado, mas como modo de ser-no-

mundo. 

 Pelo fato de os transtornos alimentares – com ênfase na Anorexia Nervosa e Bulimia, 

os mais estudados – apresentarem vasta produção, a busca pela revisão de literatura foi um 

percurso prolongado. Percebi que, mesmo tendo em vista que os TAs não são específicos da 

modernidade, já que a anorexia é descrita desde a Idade Média (Galvão; Claudino & Borges, 

2006), e a bulimia, desde a Antiguidade (Cordás; Salzano & Rios, 2004), há bastante 

discussão sobre os fatores de risco, com ênfase na pressão contemporânea sobre o corpo ideal, 

que podem levar ao desencadeamento desses transtornos. 
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 Alguns estudos epidemiológicos reforçam a ideia de que a incidência de anorexia e 

bulimia tem relação com a forte valorização da magreza nas sociedades ocidentais 

desenvolvidas, denotando que o aumento desse índice sucede, concomitantemente, com a 

evolução e a valorização da magreza como ideal de beleza feminino (Ahem & Hetherington, 

2006; Morgan; Vecchiatti & Negrão, 2002; Morgan & Azevedo, 1998). No entanto, nessa 

perspectiva, Souto e Ferro-Bucher (2006) afirmam que os transtornos podem ser considerados 

fenômenos pluridimensionais, sendo resultados da interação entre os fatores pessoal, familiar 

e sociocultural, e marcados por uma intensa preocupação com o corpo, com o peso e com os 

alimentos. Assim como há estudos que apontam os fatores hereditários como contribuintes 

para o desenvolvimento de TAs, existindo um risco onze vezes maior, no caso da anorexia 

nervosa, e quatro vezes maior, no caso da bulimia nervosa, para parentes em primeiro grau de 

pessoas com esses transtornos do que para parentes de pessoas que não tenham experienciado 

esses transtornos (Morgan, Vecchiatti & Negrão, 2002). 

 A importância da família também tem sido observada e pesquisada. Há pesquisas 

sobre características psicológicas de mães de pacientes com anorexia nervosa (Campos, 

Sampaio, Garcia Junior, Magdaleno Junior, Battistoni, & Turato, 2012), sobre a influência 

familiar na AN (Valdanha; Scorsolini-Comin; Peres & Santos, 2013), e um olhar sistêmico 

familiar (Araújo; Henriques; Brandão & Torres, 2012). 

 Localizei um estudo que, com a massificação da internet, pesquisou em comunidade 

virtual jovens que vivem a anorexia como um estilo de vida, analisando a cultura identitária 

dos mesmos (Ramos, Neto & Bagrichevsky, 2011). 

Há uma tendência, por parte dos estudos de amostras clínicas, em subestimar as taxas 

de incidência, pois é apenas uma minoria que procura ajuda nos serviços de saúde. As taxas 

da AN variam de 0,10% (registros hospitalares) a 12% (registros ambulatoriais) para grupos 
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de 100.000 pessoas/ano (Nunes, Appolinario, Galvão, Coutinho & colaboradores, 2008). 

Inclusive, há poucos dados sobre essa epidemiologia e escassez de números atualizados. 

 Muito já se pesquisou e se pesquisa sobre os transtornos alimentares na perspectiva 

médica (Corrêa; Pimentel & Cortez, 2012). Assim como pelo olhar da medição (Campana; 

Campana & Tavares, 2009; Campana; Tavares & Garcia, 2012; Reis; Machado; Pelegrini; 

Boing; Monte; Simas & Guimarães, 2013; Monteiro & Correa, 2013; Souza, Pisciolaro, 

Polacow, Cordás & Alvarenga, 2014); e da conceituação (Claudino & Borges, 2005; Cordás, 

2004), apresentando perspectivas que se distinguem do olhar fenomenológico, proposta desta 

pesquisa. 

 As dificuldades no tratamento da anorexia nervosa são bem presentes, apontando, os 

estudos, para a problemática da recuperação (Palma, Santos & Ribeiro, 2013; Araújo & 

Henriques, Brandão & Torres, 2012; Ulian, Unsain, Sato, Pereira, Stelmo, Sabatini & 

Scagliusi, 2013); porém, apesar das dificuldades muitos tratamentos têm obtido êxito. O 

tratamento aqui aponta para a eliminação de sintomas, o que pode ser considerado como cura, 

de acordo com o pensamento médico-científico vigente. Porém, podemos discutir, através do 

olhar fenomenológico heideggeriano, se a retirada de sintomas seria o único caminho a ser 

traçado.  

 De acordo com a ótica fenomenológica heideggeriana, sintoma é uma forma de 

expressão do ser-aí, ou ainda, pode-se buscar compreender o sentido desse sintoma para 

aquela determinada pessoa. O sintoma, para Heidegger (1927/2013), mostra algo, mas não 

necessariamente seu sentido, isto é, o fenômeno. 

 Foram encontradas algumas pesquisas, em português, que compreendem a anorexia de 

modo fenomenológico. Existe um artigo que discute o caso clínico sobre uma mulher que, nos 

dias atuais, poderia ser considerada com NA (de acordo com os manuais diagnósticos atuais) 

– segundo os conceitos de Binswanger, médico suíço fortemente influenciado pelas ideias 
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heideggerianas (Moreira, Cruz & Vasconcelos, 2005). Há outro estudo que aborda a Anorexia 

pelo olhar da fenomenologia, porém perpassado por conceitos psicanalíticos (Jonckheere, 

2004). Mais um estudo que discute os transtornos alimentares – ou seja, não focado somente 

na Anorexia Nervosa – pelo olhar fenomenológico (Nunes & Vasconcelos, 2010); e, também, 

outro sobre os TAs, mas pelo olhar da Gestalt-terapia (Nunes, 2010). 

 Fica perceptível que, apesar da grande produção acadêmica sobre o tema, não há 

muitas pesquisas sobre a Anorexia Nervosa sob a ótica da fenomenologia, o que confere 

importância a esta pesquisa no que respeita a um olhar voltado à dimensão existencial das 

mulheres participantes da pesquisa. Talvez o fato de existirem poucas pesquisas sobre o tema, 

pelo olhar fenomenológico, possa ser o risco de o fenômeno anorexia ser encarado como 

objeto, e estender seu risco ao tornar as pessoas também. Ou talvez, exatamente por ser 

compreendida enquanto objeto, é que hajam tão poucas pesquisas pelo olhar fenomenológico. 

 Diante do exposto, a consecução deste trabalho tem como objetivo geral compreender, 

a partir de uma perspectiva fenomenológica-existencial heideggeriana, a experiência de 

anorexia. Isto é, a experiência no sentido da existência, em busca da compreensão dos 

possíveis sentidos que essa experiência tem para a pessoa entrevistada.  

 O intuito da pesquisa não é focalizar o fenômeno da AN em si, como algo concreto e 

objetivado, mas lançar um olhar para a experiência vivida pelas mulheres participantes da 

pesquisa, ou seja, um olhar que resgate a experiência pessoal, na qual a entrevistada não seja 

considerada apenas pela ótica do patológico, mas pelo que essa determinada experiência 

significa para si. Assim, essa dissertação apresenta-se como uma maneira de trazer um olhar 

existencial a um transtorno muito divulgado, mas, paradoxalmente, pouco conhecido e menos 

ainda notificado. Pretendi abordar, de forma compreensiva, a experiência de quem vivencia o 

adoecer anoréxico. 
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Apontei, algumas vezes aqui na introdução, que essa pesquisa busca a compreensão da 

experiência. Mas o que, para Heidegger, pode-se compreender enquanto experiência?  A 

hermenêutica heideggeriana busca uma determinada particularidade da realidade que se 

pretende compreender e conhecer, relacionando o próprio movimento do homem em sua 

existência (Rebouças, 2015). 

 A relevância desse estudo repousa no olhar que é lançado em direção à anorexia 

nervosa, tendo em vista que as taxas estatísticas de incidência dessa psicopatologia têm 

crescido nas últimas décadas, transformando-a num transtorno cada vez mais recorrente em 

nossa sociedade. A minha expectativa em relação ao estudo aqui apresentado é de que os 

profissionais da área da saúde, por exemplo, a partir dos resultados obtidos na pesquisa, 

poderão ter acesso a outras formas de se pensar tal psicopatologia – que não somente seus 

sintomas – apresentando, talvez, mudança na atitude diante das pessoas que adoeceram, 

ampliando seu olhar diante da situação experienciada. Como dito anteriormente, há poucos 

estudos que trazem a anorexia pelo olhar fenomenológico. O que pode enriquecer o campo 

fenomenológico, colaborando para que novas pesquisas, com este olhar, possam se 

desenvolver e contribuir para o conhecimento da área. A psicologia, por sua vez, é 

beneficiada com um outro olhar, olhar este direcionado à experiência do ser. 

 Ao ter em vista as construções históricas ao longo do desenvolvimento da AN, é 

importante ressaltar a relação entre cultura e mundo. Lipovetsky e Serroy (2013) chamam de 

“cultura-mundo”, o inseparável vínculo entre mundo e cultura, e que “mundo que se torna 

cultura, cultura que se torna mundo: uma cultura-mundo” (p. 9); por todo o mundo difundem-

se a troca de informação, cultura, padrões de consumo. É nesse contexto, segundo os autores, 

que afloram “a hipertrofia da oferta mercantil, a superabundância de informações e imagens, a 

oferta excessiva de marcas, a imensa variedade de produtos alimentares, restaurantes, 

festivais, músicas, que agora podem ser encontrados em toda parte do mundo”, (p. 15). Essas 
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mudanças culturais, segundo eles, exercem influência na relação do homem consigo mesmo e 

com o mundo a sua volta.  

 Então, nessa relação homem-mundo, Heidegger fala sobre singularidade e pluralidade. 

De acordo com Critelli (1996), o filósofo da existência acreditava que o homem não é um eu 

individual, ele é coexistente, “A produção da vida e de seu eu é uma produção coletiva, 

digamos assim. Os outros com quem o eu convive podem atuar tanto sobre quem o eu será, 

que o eu mesmo pode ser obra dos outros e não de si mesmo (ser de modo impróprio)” 

(Critelli, 1996, p. 64). A coexistência é condição originária e não uma característica. 

 Heidegger (1927/2013) vê o ser como um ser-com-os-outros, e que não podem existir 

de forma apartada de quem se é. Isto é,  

Não significa todo o resto dos demais além de mim, do qual o eu se isolaria. Os outros, 

ao contrário, são aqueles dos quais, na maior parte das vezes, ninguém se diferencia 

propriamente, entre os quais também se está. Esse estar também com os outros não 

possui o caráter ontológico de um ser simplesmente dado “em conjunto” dentro de um 

mundo (p. 174). 

 

 

 O Dasein existe nessa relação com o mundo, com os entes, com os outros. Não é 

possível que ele exista de forma isolada, apartada. 

 O trabalho, pois, está estruturado da seguinte forma: no primeiro tópico, do primeiro 

capítulo, há uma breve apresentação sobre a construção histórica de como o corpo foi 

compreendido e definido ao longo dos séculos, até chegarmos aos dias atuais. Assim como a 

construção da ideia de beleza atual, tão importante diante de um sofrimento que talvez busque 

perfeição e beleza, diante da contemporaneidade que expõe e cobra um modelo específico de 

como as pessoas devem ser, com quem devem se parecer, como devem agir e comer. Ou seja, 

se estabelece um determinado padrão de beleza a ser seguido. 

 No seguimento desse primeiro capítulo existe outro tópico relativo a uma revisão 

histórica para o que hoje é conhecido como Anorexia Nervosa, como era considerada e como 
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é atualmente. Dentro desse tópico, há ainda a discussão sobre os transtornos alimentares e as 

relações de gênero: o que tem acontecido para que as mulheres sejam, de acordo com a 

epidemiologia, o grupo mais atingido. Há, ainda, uma terceira parte deste capítulo retomando 

o contexto atual em que se insere a Anorexia Nervosa, assim como o que diz o DSM – V 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª edição), trazendo o olhar médico 

vigente. 

  No segundo capítulo, há uma discussão abordando os aspectos sobre saúde e doença, e 

as formas como a díade saúde-doença se configuraram ao longo dos séculos e como elas se 

configuram na sociedade atual. A discussão levantada nesse capítulo foi gerada questionando 

a forma pela qual a perspectiva científico-natural fundamenta o olhar contemporâneo diante 

da díade saúde-doença e como esta influencia o olhar para com a psicologia e psiquiatria. 

 Há um segundo momento no capítulo, no qual busco apresentar um resgate histórico 

sobre o tema saúde/doença, assim como um passeio histórico sobre a psicopatologia, segundo 

a fenomenologia. Posteriormente, discuto como a doença é vista na contemporaneidade. E, 

para finalizar o capítulo, proponho um diálogo entre a analítica da existência e a 

psicopatologia. Ao propor esse diálogo, fica mais claro como este olhar se diferencia da forma 

como a contemporaneidade compreende a doença e saúde, e, consequentemente, se distancia 

do que o DSM – V aponta. 

 No capítulo posterior, apresento a perspectiva teórico-metodológica que orientou toda 

a pesquisa – a fenomenologia hermenêutica heideggeriana, utilizando-me de construtos como 

linguagem, narrativa, ser-com-o-outro, assim como a forma que Heidegger pensa a 

compreensão. É, então, descrito o método a partir de sua especificidade – pesquisa 

fenomenológica com mulheres, apontando, por fim, os passos posteriores a serem percorridos 

visando ao alcance dos objetivos propostos. Descrevo o método a partir das perspectivas de 

autores fenomenólogos, assim como do próprio Martin Heidegger, oferecendo suporte 
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teórico-metodológico para a pesquisa. O próximo, e último, capítulo é referente à seção com a 

interpretação das entrevistas, no qual trago as entrevistadas separadamente e, na continuidade, 

realizo uma aproximação entre as experiências de ambas. 

 Complemento com os apêndices que versam sobre os documentos que foram 

utilizados para a pesquisa – TCLE, e carta de assentimento (no caso de menor de 18 anos). 
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1 – ANA, QUEM É VOCÊ? 

Eu serei o seu espelho; não serei o seu  

reflexo, mas serei o seu engano. 

Jean Baudrillard 

 

1.1 – Da carne aos ossos: O percurso histórico da noção de corpo 

 A concepção de corpo nem sempre foi a mesma ao longo das civilizações. A cada 

momento histórico o corpo era visto através de significados que refletiam o seu horizonte 

histórico. 

 Afirma-se que 

  A história do corpo humano é a história da civilização. Cada sociedade, cada cultura age 

sobre o corpo determinando-o, constrói as particularidades do seu corpo, enfatizando 

determinados atributos em detrimento de outros, cria os seus próprios padrões. Surgem, 

então, os padrões de beleza, de sensualidade, de saúde, de postura, que dão referências 

aos indivíduos para se construírem como homens e como mulheres (Barbosa, Matos & 

Costa, 2011, p. 24). 

 

 A imagem do corpo grego, ainda hoje, é considerada atraente e serve como referência. 

O corpo grego era idealizado, treinado e produzido em função do seu aprimoramento; era 

visto como elemento de glorificação e de interesse do Estado, salientando que os corpos 

também se configuravam como instrumento de combate. O corpo nu era objeto de admiração 

e sua exibição representava saúde. Os gregos admiravam a beleza de um corpo saudável e 

proporcional, sendo o mesmo valorizado por sua saúde, capacidade atlética e fertilidade. Para 

eles, cada idade apresentava sua própria beleza, assim como o estético, o físico e o intelecto 

eram parte de uma busca pela perfeição. O corpo belo era tão importante e bem visto quanto 

uma mente brilhante. Um fato que chama a atenção é que a civilização grega não incluía as 

mulheres na concepção de corpo perfeito, isto era direcionado e produzido no masculino 

(Barbosa, Matos & Costa, 2011). 

 Já em Roma, a questão do corpo era exposta através de grandiosos monumentos 

construídos, para que pudessem ser olhados, admirados e obedecidos por todos. Embora tenha 
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sido imputado ao culto do corpo um valor pagão, a arte romana conservou-se orientada pela 

expressão do ideal de beleza grego (Barbosa, Matos & Costa, 2011). 

 Em determinado período histórico o corpo apresenta-se como sacralizado, em relação 

ao corpo religioso cristão. Com o cristianismo, o corpo passa a ser fonte de pecado. No 

ocidente europeu, na Idade Média, sofrendo influência da Igreja Católica, o simbolismo sobre 

o corpo apontava a inclinação de compreendê-lo como algo pecaminoso, desvalorizado, 

profano. Percebe-se a cisão entre corpo e alma, prevalecendo a supremacia da alma, em 

detrimento do corpo, existindo a clara distinção entre um e outro; a alma estava acima das 

necessidades da carne. O corpo era visto como culpado, necessitando de purificação e, nesse 

contexto, era incentivado que as pessoas se submetessem a autoflagelações, apedrejamentos e 

execuções em praça pública. Porém, o corpo também poderia ser a origem para a salvação da 

alma. Isto é, nesse período histórico o corpo é entendido tanto como responsável pelo pecado, 

quanto por sua redenção (Maroun & Vieira, 2008). 

     Perante o deus cristão, o deus que estava em toda parte, os homens e as mulheres 

deviam ocultar o corpo. Nem entre os casais, na intimidade, ele deveria ser 

inteiramente desvelado. O pecado rondava tudo (Barbosa, Matos & Costa, 2011, p. 

26). 
 

 Para o cristianismo, a ideia de corpo sempre foi perpassada pela fé: é o corpo 

crucificado, glorificado e que é comungado por todos os cristãos. As técnicas de coerção 

sobre o corpo – como os castigos e execuções públicas, as condenações pela Santa Inquisição, 

o autoflagelo – assinalam a Idade Média. A Inquisição, por exemplo, era um acontecimento 

público, objetivando expor à população a sentença recebida pelo réu, em um autêntico ato 

festivo presenciado tanto pela população, quanto pelas autoridades religiosas (Barbosa, Matos 

& Costa, 2011). 

 A percepção do corpo passa, ainda na Idade Média, pelos chamados “processos de 

bruxaria”, situação em que foram mortas milhares de mulheres. A concepção principal da 
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bruxaria era a de que o demônio buscava fazer mal aos homens para, assim, se apropriar das 

suas almas. Este caminho era realizado através do corpo, efetuando-se através da sexualidade. 

Então, pela sexualidade o demônio se apropriava primeiramente do corpo para depois se 

apropriar da alma do homem (Barbosa, Matos & Costa, 2011). 

É durante o período renascentista que o corpo passa a ser visto como belo, 

principalmente pelo olhar das artes. O corpo nu é destacado por pintores como Michelangelo 

e Da Vinci. É uma época, também, de avanços nos conhecimentos de anatomia e fisiologia 

(Maroun & Vieira, 2008). Ainda nesse período, as ações humanas passam a ser conduzidas 

pelo método científico, passando a existir uma maior preocupação com a liberdade do ser 

humano e, como consequência, a concepção de corpo. O avanço científico produziu uma 

estima sobre o uso da razão científica como a única forma de conhecimento. O corpo passa a 

servir como objeto de estudos e experiências; ele é investigado, descrito e analisado (Barbosa, 

Matos & Costa, 2011). Este é tratado pela ótica metafísica, segundo o qual o homem é 

dividido em partes – partes física e psicológica, por exemplo. 

Diante do panorama do que é corpo em épocas históricas distintas, é necessário falar 

um pouco sobre como o corpo era visto quando o Brasil começou a ser colonizado. De acordo 

com Goia (2007), foi um choque cultural, quando os europeus aqui chegaram e se depararam 

com corpos nus. O escrivão português Pero Vaz de Caminha registrou suas impressões 

iniciais e: 

     sobressaltado com a inexistência do sentimento de vergonha entre os nativos que cá 

encontrou. Os cobertos sob panos, catequizados na civilização ocidental, não 

conseguiam compreender quem eram aqueles estranhos seres, humanos? (Goia, 2007, 

p. 103). 

 

Citei anteriormente que o corpo, em determinado período histórico, passa a ser objeto 

de estudo, e deve-se isso à influência de Descartes. As ciências modernas, como a psicologia, 

sofrem uma forte influência das ideias cartesianas, sendo René Descartes (1596-1650), um 
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filósofo e matemático, que formula um termo-chave na filosofia mecanicista do século XVII, 

chamando o corpo de máquina. Para ele, o corpo é a embalagem mecânica da presença. De 

acordo com a ideia cartesiana, a dissociação entre o homem e seu corpo é prolongada. O 

corpo serve à razão (Le Breton, 2003). 

 Já a expansão do capitalismo, no século XIX, difundiu a forma de produção industrial. 

As novas tecnologias de produção em massa propiciaram e provocaram um processo de 

homogeneização. Essa questão da padronização, tão característica do capitalismo, propagou-

se também nas manifestações corporais (Barbosa, Matos & Costa, 2011). 

 Com a chegada do século XX, o corpo passa a se apresentar por outro viés, a 

reprodução corporal não se exibe somente na área da pintura – ou fotografia, como era até 

então – agora ela passa a alcançar um número maior da população, já que o ser humano está 

mais conectado à tecnologia. A compreensão atual de corpo diferencia-se de qualquer outro 

período histórico já vivenciado. É o período com maior ênfase na beleza, juventude e prazer. 

A constante busca pelo hedonismo é, também, um fator determinante nesse processo (Maroun 

& Vieira, 2008). 

É importante mencionar o surgimento, na década de 1960, das pílulas 

anticoncepcionais que revolucionaram a forma da mulher se relacionar com o seu corpo, com 

o sexo e o prazer. Inserido, também, nesse cenário pós-guerra, há o aumento da prática do 

esporte e da atividade física, sendo cada vez mais uma exigência nas sociedades 

contemporâneas. Objetivava-se, além da prática esportiva e socialização, principalmente, a 

busca da boa forma e da magreza. A preocupação era focada na estética corporal (Castro, 

2004). Birman (2001) acredita que há, nas gerações pós-guerra, uma evidência na “estetização 

da existência”, postura na qual o sofrimento e dor precisam ser evitados. 

De acordo com Castro (2004), a divulgação de imagens de estrelas de cinema, 

estampando um sorriso branco e cabelos brilhantes, ajudou a propagar uma nova forma de 
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conviver com o corpo e com a beleza. Esta influência intensificou, então, a preocupação com 

o corpo na segunda metade do século XX, sendo de fundamental importância no 

desenvolvimento de um novo ideal corporal, fortemente construído pela indústria 

cinematográfica. 

 Os meios de comunicação, por sua vez, veiculam propagandas de corpos que se 

encaixam em um padrão estético, corporal, que é inacessível para a maior parte da população, 

intervindo pelos interesses da indústria de consumo. Modelos corporais, compreendidos como 

o corpo ideal, são vendidos como indicativos de beleza que se deve buscar. Divulga-se a 

representação da beleza estética associando-a a específicos ideais de saúde, magreza, beleza e 

comportamento (Barbosa, Matos & Costa, 2011). O que é vendido não é o remédio 

emagrecedor, por exemplo, mas sim o sentido disso: o poder ter o corpo veiculado como o 

ideal. 

 O final do século XX e início do século XXI, de acordo com Oliveira e Hutz (2010), 

são caracterizados pelo culto ao corpo. É uma frenética busca pelo corpo perfeito (e 

idealizado), assumindo-se uma postura obsessiva, passando a ser um estilo de vida para 

muitas pessoas, especialmente para mulheres das classes médias urbanas. Diante desse 

cenário, evoco o pensamento de Heidegger (1981), quando ele aponta que o afastamento, a 

publicidade e a uniformidade são modos de ser do “a gente” e constituem a massificação, 

característica da impessoalidade. O “a gente” está por toda parte, o “a gente” priva o ser-aí da 

sua própria responsabilidade. 

 Ao trazer Ribeiro (2006) para falar sobre corpo, temos que:  “Meu corpo é minha casa, 

a casa onde moro, e precisamos de uma casa, contudo é também o veículo que me conduz 

(...)” (Ribeiro, 2006, p.  96). Já para Parado, Caldas e Queiroz (2012), Heidegger defendia que 

a existência acontece pelo corpo, passado e futuro se fazem presentes no corpo. Compreende-

se, então, o corpo como sendo a dimensão do ser humano pela qual o ser nele se manifesta.  
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  Os hábitos e as práticas alimentares são construídos tendo como base determinações 

que são socioculturais. Assim, a economia exerce um papel de fundamental influência nesse 

processo. É inversamente proporcional a relação entre a oferta de alimentos e as formas 

corporais femininas que são valorizadas. Dessa forma, em épocas cuja oferta de alimentos é 

escassa, a imagem feminina robusta é sinal de poder e opulência, enquanto em períodos nos 

quais os alimentos são oferecidos em abundância, como atualmente, a magreza representa 

autodisciplina e sucesso. Ou seja, as práticas alimentares e os padrões estéticos corporais 

caminham juntos (Oliveira & Hutz, 2010). 

No tocante às influências sócio-culturais, segundo Teixeira (2001), a busca pela 

magreza tem sido um caminho percorrido por inúmeras pessoas do sexo feminino, em sua 

maioria, e é a partir da década de 1980 que a mesma passa a ser valorizada, enfaticamente, na 

cultura ocidental. Para isso é necessário, às mulheres, submeterem-se a dietas, horas na 

academia, utilização de produtos dietéticos. Nesse panorama, já no final da década de 1990, 

surgem não só mulheres magras, como também com o corpo firme, definido, com retoques 

cirúrgicos e pele bronzeada. 

Hoff (2005) afirma que teve início, nos anos 90, um grande desenvolvimento 

tecnológico e avanço da medicina, abrindo a possibilidade de modificar-se o corpo através de 

intervenções cirúrgicas com finalidade estética. O corpo natural não estava mais fadado a ser 

aceito como ele se apresentava. A partir do ideal de um corpo perfeito, várias intervenções 

plásticas, próteses de silicone, lipoaspiração, cirurgias de abdômen, e outras, passaram a ser 

indicadas e realizadas. Qualquer parte do corpo estava sujeita a modificações. 

A pessoa é pressionada, por vários caminhos e meios, a concretizar em seu próprio 

corpo, o ideal corporal da cultura da qual faz parte (Oliveira & Hutz, 2010). Não se trata de 

aceitar seu corpo e sim de moldá-lo, transformá-lo, corrigi-lo. Ao trazer a ideia de corpo 

associada às modificações cirúrgicas, Roehe (2012) afirma, baseado nas concepções 



27 

 

heideggerianas, que “(...) a cirurgia plástica não muda o corpo, muda a pessoa cuja 

corporalidade não é vivenciada satisfatoriamente. Aquilo que o corpo transmite não lhe 

agrada” (Roehe, 2012, p. 19). Esse pensamento remete à ideia de corpo como além do corpo 

físico, mas, sim, aos sentidos a ele atribuídos. 

Maroun e Vieira (2008) falando sobre o corpo ser considerado e visto como uma 

propriedade, expõem que, quando o corpo real é revelado, “este parece ser desconsiderado, 

precisando ser transformado pela plástica, lipoaspiração, tatuagem, piercing, exercícios físicos 

vigorosos, remédios anabolizantes, para que o indivíduo forje uma relação de reapropriação 

de si e de seu corpo” (Maroun & Vieira, 2008, pp. 173-174). Com isso, passa, então, o corpo 

e sua imagem a serem objetos passíveis de compra; o ser é reduzido à pura aparência, na qual 

o prazer é instantâneo, descartável e efêmero. Segundo Oliveira e Hutz (2010), o conceito de 

beleza se modificou ao longo do tempo; as mudanças culturais foram dando novas formas 

para o ideal de beleza buscado e todas as culturas passam a ser marcadas por modelos 

estéticos. 

A cultura pós-moderna, segundo Lipovetsky e Serroy (2013), tende ao narcisismo e ao 

hedonismo, na qual se desenvolve uma nova forma de se relacionar com o corpo, buscando de 

forma extenuante o bem-estar pessoal. De forma paradoxal, surge, cada vez mais, o 

consumidor voltado a seus desejos e necessidades pessoais, porém cada vez menos dono de si, 

“observa-se, assim, uma inundação de fenômenos que são sinônimos de excesso e de 

autodescontrole, de comportamentos desestruturados, de consumos patológicos e 

compulsivos” (Lipovetsky & Serroy, 2013, p. 59). 

Dantas (2011a) expõe que a sociedade atual vive na multiplicação de ícones e 

imagens, “principalmente através dos meios de comunicação de massa, mas também dos 

rituais políticos, religiosos e hábitos de consumo, de tudo aquilo que falta à vida real do 
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homem comum” (p. 36). Através dos meios de comunicação a cotidianidade é invadida por 

imagens, passando as pessoas a viver uma vida sonhada e idealizada. 

Precisa ser ressaltada a questão atual sobre a era digital, na qual as pessoas “levam 

uma vida abstrata e digitalizada em vez de partilhar experiência juntos” (Lipovetsky & 

Serroy, 2013, p. 45). A tela e os contatos digitalizados exacerbam e exploram a exibição de 

corpos perfeitos, moldados por photoshop, organizando-se um universo desrealizado, 

descorporificado e dessensualizado (Lipovetsky & Serroy, 2013). 

Nessa busca pelo corpo perfeito, o mesmo representa um projeto, já que a identidade e 

a autoestima parecem estar associadas, guardando estreita relação pela aquisição de um corpo 

moldado e perfeito, o que muitas vezes é compreendido como um estilo de vida. O corpo é 

considerado como importante em todos os âmbitos: beleza, saúde, conquista de parceiros, de 

melhores empregos, autoestima, sendo fundamental para a construção de uma identidade 

positiva (Berger, 2007). 

De acordo com alguns autores (Buckroyd, 2000; Oliveira & Hutz, 2010) é possível 

verificar que, na atualidade, há uma busca excessiva – e, muitas vezes, doentia – por esse 

padrão massificado de beleza que, na maioria dos casos, é biologicamente impossível de ser 

alcançado. Essa busca obsessiva acaba por atravessar a tênue linha existente entre o cuidado 

saudável com o corpo e o sutil, e possível, desenvolvimento de doenças. 

A imagem da mulher é, historicamente, justaposta com a de beleza, saúde, fertilidade, 

juventude. Na contemporaneidade essa questão da beleza está ainda mais explícita, exigindo 

esforços para a inclusão no ideal de mulher magra, saudável, jovem, ou seja, de mulher 

bonita. Toma-se a gordura como associada à feiúra e aponta-se para os processos de exclusão 

de quem nela está inserida (Novaes & Vilhena, 2003). 

Pereira (2010) aponta que a magreza, no início do século XX, pode ser compreendida 

como libertação, já que o ser-magra passava a receber a conotação de um corpo mais ágil e 
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jovem, compatíveis, então, com o mundo competitivo. No entanto, se já pôde ser libertador, 

nos dias de hoje esse padrão é uma forma de escravidão e submissão não mais ao pai – ou 

marido –, como antigamente, mas a um ideal estético com o qual as mulheres mesmas se 

revestiram. Padrão esse que busca normatizar e disciplinar através, principalmente, da 

alimentação e da atividade física. Então, “cada sociedade desenvolve uma maneira de lidar 

com suas angústias e doenças. A nossa cultura criou esta: corpo saudável significa também 

magro, firme, jovial e belo” (Pereira, 2010, p. 58). 

Diante de todo o exposto, pode-se compreender que as pessoas mantêm direta relação 

com o contexto sócio-cultural vigente em seu tempo, sofrendo influência e sendo influenciado 

por ele; a forma, então, como cada um vivencia os fenômenos correntes apresenta relação 

com determinado contexto. Frente a esta realidade, a forma como o corpo é vista e vivida, 

varia de acordo com o momento histórico; o corpo já foi concebido como sagrado e hoje ele 

“se transformou em objeto de consumo, símbolo de valor, beleza e realização” (Jorge & 

Vitalle, 2008, p.58). A história do corpo está sempre em movimento, em aberto e em um 

eterno porvir.  Juntamente com a história do corpo caminha o ideal de beleza; então, o ideal 

de beleza segue o fluxo histórico, apresentando suas próprias nuances diante do contexto 

social vivido. Cada época prioriza determinado modo-de-ser. 

Fernandes (2006) apresenta um paralelo entre os esforços exprimidos em épocas mais 

antigas e os esforços no mundo contemporâneo: 

     Houve um tempo em que esfolavam a pele para adquirir a tez mais fresca, ou 

buscavam propositalmente estragar o estômago para conseguir a palidez valorizada na 

ocasião ou, ainda, apertavam o ventre em duros espartilhos para exibir um corpo 

delgado. Qualquer semelhança com a submissão das mulheres atuais aos tratamentos 

estéticos e cirúrgicos, muitas vezes bastante dolorosos, ou a especial dedicação às 

dietas alimentares para emagrecer, muitas vezes radicais e perigosas para a saúde, não 

é mera coincidência (Fernandes, 2006, p. 277). 

 

E, apesar da ênfase da magreza na cultura ocidental, alguns determinados autores 

(Nunes, et al., 2008) relatam que, em decorrência do processo de globalização e 
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modernização, países do Leste Europeu e da Ásia passaram a mencionar casos de transtornos 

alimentares, ainda que com algumas características particulares. Isto é, não somente a cultura 

ocidental tem apresentado aumento na incidência dos transtornos alimentares.  

Entra-se, então, na questão dos TAs, com ênfase na Anorexia Nervosa, foco desta 

pesquisa, que começará sendo melhor conhecida a partir do próximo tópico.  

 

1.2 – Breve retrospectiva da construção histórica da concepção de Anorexia Nervosa 

 

Que o teu corpo não seja 

 a primeira cova do teu esqueleto. 

Jean Giraudoux 

 

 Em busca da compreensão sobre a visão que se tem hoje da Anorexia Nervosa, recorri 

a uma breve pesquisa cronológica, pois a ideia da AN é algo construído com o passar dos 

séculos, tendo sido influenciada pela cultura e história das civilizações.  

  Heidegger discute sobre a questão da temporalidade e historicidade que são 

fundamentais na análise do Dasein, dependendo toda a possibilidade de compreensão do 

existir humano da temporalidade enquanto historicidade e finitude. (Moreira, 2010). O que é 

considerado passado ou presente, para Heidegger (1927/2013), é posto agora, no presente; seu 

sentido é dado no presente. Diz ele que na “sequência de vivências, só é “propriamente” 

“real” a vivência simplesmente dada “em cada agora”. As vivências passadas e futuras já não 

são mais ou ainda não são “reais”” (Heidegger, 1927/2013, p. 464). 

 A Anorexia Nervosa tem suas raízes há muitos séculos, mas com significados 

diferentes do emagrecer e possuir um corpo esbelto, como na atualidade. As primeiras 

menções à condição de aversão à comida despontam com o termo fastidium em fontes latinas 

da época de Cícero (106-43 aC.) e variados textos do século XVI. Já no século XIII, é 

encontrada uma grande quantidade de descrições de mulheres que se infligiam jejum como 
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uma forma de aproximação espiritual de Deus; eram as chamadas "santas anoréxicas". Os 

sintomas eram acompanhados de perfeccionismo, rigidez no comportamento e insatisfação 

consigo própria, assemelhando-se a algumas características da anorexia nervosa. Há um caso 

bastante conhecido na literatura, que é o de Catarina Benincasa – posteriormente chamada de 

Santa Catarina de Siena – que, aos 16 anos, ao ser imposta ao casamento pelos seus pais, 

jurou manter-se virgem e entrou para o convento. Alimentava-se apenas de pão e alguns 

vegetais, autoflagelava-se, e eventualmente provocava vômitos com ingestão de plantas 

(Cordás, 2004). 

Ao longo da história do desenvolvimento da Anorexia Nervosa a literatura (Cordás & 

Claudino, 2002) afirma que há relação entre religião e alimentação, sendo ainda durante a 

Idade Média o período no qual as práticas de jejum eram compreendidas como estados de 

possessão demoníaca ou milagres divinos; há relatos do comportamento anoréxico realizado 

por 260 santas italianas (que teriam vivido entre 1200 e 1600), supostamente como resposta à 

estrutura social patriarcal a que estavam submetidas, o que ficou conhecido como "anorexia 

sagrada". 

No entanto, houve o declínio do jejum religioso, já que aumentou a oposição da Igreja 

Católica Romana ao grande número das santas que jejuavam, assim como a caridade, ensino e 

ajuda, passaram a ser mais valorizados do que jejuns e autoflagelação. Além disso: os jejuns 

autoimpostos começaram a ser interpretados como bruxaria e possessão demoníaca 

(Weinberg, 2010). 

De acordo com Weinberg (2010), Richard Morton, em 1694, autor do primeiro relato 

médico de Anorexia Nervosa, descreve o tratamento de uma jovem mulher que apresenta 

recusa alimentar e ausência de ciclos menstruais, rejeitando qualquer ajuda oferecida, 

chegando a morrer de inanição. Morton mostrou-se fortemente interessado pela relação de 
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indiferença que a paciente demonstrava diante de seu estado crítico, assim como pela 

preservação de suas faculdades mentais básicas. 

Alguns autores (Cordás & Claudino, 2002) sustentam que a Anorexia Nervosa pode 

estar relacionada aos casos de "anorexia sagrada" – apesar da documentação falha e a 

incerteza quanto às reais motivações. Essas santas correspondiam às mulheres com enérgica 

vida religiosa, que realizavam jejum como forma de aproximação a Deus, sendo uma forma 

de purificação e renúncia de si mesmas. Porém, a atual concepção de AN difere das 

motivações iniciais das “santas anoréxicas”. 

A denominação mais específica para a “anorexia nervosa” surgiu com William Gull, a 

partir de 1873, referindo-se à forma peculiar de doença que afeta, principalmente, mulheres 

jovens e caracterizando-se por emagrecimento extremo, cuja falta de apetite é decorrente de 

um estado mental mórbido e não de qualquer disfunção gástrica. Ao passo que, nos dias 

atuais, o termo Anorexia não é utilizado em seu sentido etimológico para a Anorexia Nervosa, 

pois tais pacientes não apresentam real perda de apetite até estágios mais avançados da 

doença, e sim uma recusa alimentar, objetivando o emagrecer. Ou seja, o termo “Anorexia” 

significa falta de apetite; contudo, os pacientes costumam sentir fome, porém, a controlam em 

demasia e rigidamente (Cordás & Claudino, 2002). 

 Há um artigo, que citei na introdução, no qual é realizada uma discussão sobre um 

caso clínico clássico da fenomenologia - o de Ellen West - sendo descrito e analisado de 

acordo com os pressupostos básicos da teoria de Ludwig Binswanger aplicada à 

psicopatologia (Moreira, Cruz & Vasconcelos, 2005). Conhecido como “o caso Ellen West”, 

este estudo de Binswanger é bastante discutido entre os estudiosos da Anorexia Nervosa, pois 

a jovem apresenta características, ao longo de toda sua vida, de transtornos alimentares, 

permeadas por tentativas de suicídio, apontando que Ellen afirmava que não existia nada que 
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ela desejasse mais do que adormecer, e não mais acordar, pois já não acredita em sua melhora, 

demonstrando sua incerteza quanto às perspectivas para si mesma. 

  É visto que   

    

     Independente do diagnóstico, que nada mais é que uma possível lente, o caso de Ellen 

West, de Binswanger, tornou-se um clássico da Psicopatologia Fenomenológica pela 

riqueza de detalhes da descrição da experiência vivida, bem como da análise realizada 

por Binswanger, no âmbito clínico (Moreira, Cruz & Vasconcelos, 2005, p. 395). 

 

O caso de Ellen compreendeu e desvelou o sofrimento vivo no adoecimento, 

expressando a anorexia como recusa à vida. Ela renunciou ao seu futuro e fugiu do seu 

presente, abrigando-se em seu próprio corpo, tornando-se esconderijo do vivido. 

    

1.2.1 – Relações de gênero e os transtornos alimentares 

 De acordo com o já exposto sobre os aspectos sócio-culturais relacionados ao corpo e 

ao ideal de beleza, podem-se apontar as questões relativas às relações de gênero, já que o sexo 

feminino é maioria nos índices de transtornos alimentares. Por mais que os transtornos 

alimentares venham crescendo entre o público masculino, a prevalência em mulheres é muito 

maior, o que faz com que eles sejam considerados desordens femininas (Mattos, 2006). 

Com base em definições de dicionários, o que é feminino aponta para a graciosidade, 

feminilidade, ser dócil. A mulher, ao longo do desenvolvimento histórico, tinha um papel 

mais passivo e suas atividades concerniam ao que diz respeito aos cuidados dos filhos, da casa 

e o ritual de fertilidade. Durante muito tempo, no contexto da cultura ocidental, a mulher 

estava limitada a ser um objeto de manipulação e dominação, baseado nos valores impostos 

pela cultura patriarcal, o que lhe direcionou à determinada identidade feminina. Porém, a 

revolução industrial, no século XIX, ensejou o início da construção dessa nova identidade, 

sendo a mulher uma força produtora de trabalho (Azevedo, 2013). 

 Ainda que conquistas e avanços sejam percebidos, mormente, através de movimentos 

feministas, as mulheres ainda são destinadas, desde muito tempo, a terem sua existência 
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ligada em relação à dos homens. Não é incomum perceber, ainda nos dias atuais, que elas são 

tratadas como objetos, como propriedade dos homens, constatando e reproduzindo o 

comportamento, de forma a serem aceitas por eles e por si mesmas (Mattos, 2006). 

 Complementando a ideia do parágrafo anterior, Vieira (2005) defende que, mesmo na 

pós-modernidade, o corpo feminino, assim como o papel da mulher, ainda são associados à 

maternidade. Nas relações afetivas, por sua vez, é esperado que a mulher assuma o papel de 

guardiã do bem-estar masculino (Vieira, 2005).   

 A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, acaba 

tendo como consequência colocá-las em estado permanente de insegurança corporal, melhor 

dizendo, de dependência simbólica: as mulheres existem, primeiramente, pelo e para o olhar 

dos outros, enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Das mulheres se espera que 

sejam "femininas", isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, abnegadas, submissas, discretas, 

contidas ou até mesmo apagadas. Frente ao olhar do outro, as mulheres se veem impostas a 

experienciar continuamente a distância entre o corpo real, a que estão presas, e o corpo ideal, 

a que estas procuram, incessantemente, alcançar. No cenário contemporâneo, ser magra 

contribui para essa concepção de "ser mulher". (Bordieu, 1999). E, para Vieira (2005), 

aparência e postura são construídas pelas mulheres, dependendo do meio cultural ao qual 

estão vinculadas.  

 Voltando o olhar para a questão feminina associada aos TAs, no que concerne à busca 

pela beleza dita ideal, o peso maior recai sobre as mulheres. Esse é o público mais cobrado 

para que siga e apresente beleza e jovialidade. Buckroyd (2000) aponta que “o resultado triste 

é que muitas mulheres sentem que são inaceitáveis porque nunca terão o corpo que nossa 

cultura reclama” (p. 75). É possível desconsiderar a genética, o singular biotipo e a forma 

como cada corpo responde a dietas, exercícios, procedimentos, ficando todas as mulheres 
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iguais ao que é cobrado? E será que realmente é possível que a ampla maioria feminina um 

dia vá alcançar esse modelo de beleza atual?  

 Ainda hoje, na pós-modernidade, a mulher necessita aprender as virtudes que são 

consideradas, tradicionalmente, como femininas. Elas são influenciadas por conceitos 

domésticos do ser-feminina, que implicam adotar o papel de principal provedora, nos quesitos 

emocional e físico, assim como as atribuições próprias do espaço privado. E são também 

estimuladas a aprender e incorporar os valores ditos masculinos, na procura por  

independência, realização pessoal e profissional, sucesso e a conquista do mercado de 

trabalho (Mattos, 2006).  

 É nesse cenário, construído historicamente, e mantido nos dias atuais, que o ser-no-

mundo-feminino está inserido: necessidade de conquista e manutenção da profissão, vida 

pessoal, independência financeira e a “responsabilidade” de estar enquadrada nos ditames da 

beleza – a magreza sendo uma das principais características. Levanto aqui, pois, o 

questionamento sobre se existe influência e impacto dessas exigências no que concerne à 

problemática do desenvolvimento de transtornos alimentares, principalmente, em pessoas do 

sexo feminino. Na busca por problematizar essa questão, crio a próxima seção, trazendo o 

que, na contemporaneidade, é entendido como anorexia nervosa e qual lugar ela ocupa nos 

dias atuais.  

Diante dessa discussão, vê-se que “os transtornos alimentares têm sido vistos, como 

uma construção e exposição de gênero, como uma inscrição corporal, dolorosa e caricaturada 

das normas que regem a construção do feminino na contemporaneidade” (Mattos, 2006, p. 

41). 
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1.3 – A Ana na contemporaneidade 

Após o breve panorama exposto sobre o surgimento da Anorexia e a visão que se tinha 

dela no passado, é importante ressaltar que, de acordo com Cordás (2004), é a partir de 1960, 

com o crescente número de pacientes com Anorexia Nervosa e as tentativas de diferenciar os 

tipos de pacientes com o quadro, que surgiu o reconhecimento da doença como síndrome 

psiquiátrica específica, com aspectos característicos que a distinguem de outros transtornos. 

De acordo com Fernandes (2006), o quadro da AN instala-se de forma progressiva e, 

diversas vezes, de forma tão lenta que inibe a precoce busca por ajuda profissional e, então, “a 

família parece despertar assustada diante de um cenário verdadeiramente preguiçoso” (p. 65). 

É comum que a restrição alimentar tenha seu ponto de partida no silêncio, escondida atrás de 

uma suposta falta de apetite ou na busca pelo emagrecer. 

Há, ainda, o surgimento de grupos pró-ana, que se espalharam pelo mundo virtual. A 

crescente incidência da prática anoréxica entre jovens do sexo feminino é vista como um 

movimento mundial, facilitado pelo uso da internet. Atualmente existem milhares de grupos 

virtuais nos quais o público está interessado na diminuição ou perda de apetite. Nesses 

espaços as conversas sobre aversão à comida são públicas, espaços esses geralmente 

freqüentados e atualizados por adolescentes e jovens que consideram a anorexia nervosa um 

estilo de vida, e não um transtorno alimentar. Esses adolescentes e jovens encontraram, nesses 

ambientes virtuais, nos quais o movimento pró-ana é incentivado, um espaço inédito para se 

relacionarem e compartilharem experiências de forma segura, garantida pela ausência da 

identidade da participante (Ramos, Pereira Neto & Bagrichevsky, 2011). 

Lira (2006) expõe que os jejuns, para as pessoas que defendem a prática da anorexia 

nervosa – chamadas de pró-ana – são conhecidos como no food (NF) e podem ser planejados 

tanto individual quanto coletivamente. O período de duração dos jejuns varia de acordo com a 

quantidade de peso que se deseja perder, porém pode haver também outras motivações: por 
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uma purificação posterior a algum episódio de excesso alimentar ou um NF mais prolongado, 

como estratégia para perda de peso quando a pessoa engordou. O sentido continua sendo o da 

purificação do corpo e o autocontrole mental. Além da água, ingerem-se apenas líquidos. 

No entanto, pela dificuldade em realizar no food por longos períodos, surge o low food 

(LF) como alternativa, permitindo, além da ingestão de líquidos, como no NF, o consumo de 

pouquíssimos alimentos com baixo teor calórico, como, por exemplo, uma barra de cereal ao 

dia, ou uma fruta pouco calórica. Configura-se, então, como um jejum parcial, não sendo, no 

entanto, unanimidade no grupo, pois algumas pessoas pró-ana o consideram como um desvio 

em relação aos desígnios de Ana, que seria o de manter-se sem comer. São comuns, também, 

práticas purgativas, enquanto estratégias de limpeza e purificação. Principalmente, o uso de 

laxantes, diuréticos e vômito auto-induzido (Lira, 2006). 

A Anorexia Nervosa hoje é compreendida enquanto uma psicopatologia; ela é 

objetificada e diagnosticada, segundo a psiquiatria moderna, vigente em nossa sociedade. Os 

critérios diagnósticos, de acordo com o DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 5ª edição), amplamente utilizados pelo saber médico-científico, são: 

     A. Restrição da ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso 

corporal significativamente baixo no contexto de idade, gênero, trajetória do 

desenvolvimento e saúde física. Peso significativamente baixo é definido como um 

peso inferior ao peso mínimo normal ou, no caso de crianças e adolescentes, menor do 

que o minimamente esperado. 

B. Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar gordo, mesmo estando com peso 

abaixo do normal. 

C. Perturbação no modo de vivenciar o peso ou a forma do corpo, influência indevida 

do peso ou da forma do corpo sobre a auto-avaliação, ou negação do baixo peso 

corporal atual. 

 

Especificar tipo: 

     Tipo Restritivo: durante o episódio atual de anorexia nervosa, o indivíduo não se 

envolveu regularmente em um comportamento de comer compulsivamente ou de 

purgação (isto é, auto-indução de vômito ou uso indevido de laxantes, diuréticos ou 

enemas). 

     Tipo Compulsão Alimentar Periódica/Purgativo: durante o episódio atual de 

anorexia nervosa, o indivíduo envolveu-se regularmente em um comportamento de 
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comer compulsivamente ou de purgação (isto é, auto-indução de vômito ou uso 

indevido de laxantes, diuréticos ou enemas). 

 

Especificar-se:  

Em remissão parcial: Depois de terem sido preenchidos previamente todos os 

critérios para anorexia nervosa, o Critério A (baixo peso corporal) não foi mais 

satisfeito por um período sustentado, porém ou o Critério B (medo intenso de ganhar 

peso ou de engordar ou comportamento que interfere no ganho de peso), ou o Critério 

C (perturbações na autopercepção do peso e da forma) ainda está presente.  

Em remissão completa: Depois de terem sido satisfeitos previamente todos os 

critérios para anorexia nervosa, nenhum dos critérios foi mais satisfeito por um 

período sustentado.  

 

Especificar a gravidade atual:  

O nível mínimo de gravidade baseia-se, em adultos, no índice de massa corporal 

(IMC) atual (ver a seguir) ou, para crianças e adolescentes, no percentil do IMC. Os 

intervalos abaixo são derivados das categorias da Organização Mundial da Saúde para 

baixo peso em adultos; para crianças e adolescentes, os percentis do IMC 

correspondentes devem ser usados. O nível de gravidade pode ser aumentado de 

maneira a refletir sintomas clínicos, o grau de incapacidade funcional e a necessidade 

de supervisão.  

Leve: IMC ≥ 17 kg/m2  

Moderada: IMC 16-16,99 kg/m2  

Grave: IMC 15-15,99 kg/m2  

Extrema: IMC < 15 kg/m (p. 338-339). 

 

 Ao longo da dissertação, pode-se refletir acerca da questão diagnóstica na sociedade 

atual, o papel central que, muitas vezes, ela chega a exercer, relegando o Dasein que adoece a 

segundo plano. 

 E, no capítulo seguinte, desenvolvo as ideias existentes, desde séculos atrás, até o 

mundo contemporâneo, sobre o que é o adoecer, assim como a forma pela qual foi possível, à 

luz da fenomenologia heideggeriana, aproximar-me da questão psicopatológica. 
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2. O QUE É ADOECER? - ASPECTOS SOBRE SAÚDE E DOENÇA  

É a doença que torna  

a saúde agradável e boa. 

O mesmo faz a fome com a saciedade, 

e o cansaço com o repouso. 

Heráclito 

  

2.1 – Saúde/doença: os olhares de ontem e hoje  

 Descartes, já citado anteriormente, no século XVI, apresenta o que passa a ser 

conhecido hoje como método científico. Deste período, herda-se a ânsia e fortalece-se a 

vontade em encontrar verdades sobre o viver humano. Propaga-se a certeza de que, através do 

controle ou da exatidão matemática, pode-se oferecer saúde e evitar doenças (Dantas, 2009). 

 De acordo com Nogueira (2008), os médicos são moldados nesse contexto da 

metafísica cartesiana, e defendem que algo só existe quando é mensurável. Pode-se então 

afirmar que, para a área médica, há saúde onde não é encontrada uma enfermidade. 

 Há uma cisão no que a ciência – e, consequentemente, o homem – compreende o que é 

saúde e o que é doença. Dentro dessa cisão há outra cisão, na qual a doença se divide entre a 

área específica do seu saber, detendo-se em cada parte do corpo, de forma separada. Cada 

parte do corpo é território investigativo e de prática de uma determinada especialidade. Há, 

concomitantemente, a cisão entre o que é considerado objetivo e no que é considerado 

subjetivo (Anéas, 2010). É, pois, a contemporaneidade trazendo um especialista para cada 

parte da vida do homem, o que não se configuraria de forma diferente na saúde. 

 É apontado que, através do seu método,  

     a ciência transformou a manifestação das coisas, a qual passou a acontecer mediante a 

representação de um sujeito pensante. Nesse sentido, as ciências foram se constituindo 

a partir de uma representação do seu objeto de estudo, como é o caso das ciências que 

se ocupam do homem. Tal representação coloca o homem como sendo um ente 

dotado, no caso da Medicina, de funções corporais/fisiológicas, ou como possuidor de 

uma interioridade psíquica, no caso da Psicologia, sendo uma responsável por curar os 

males do corpo e a outra, os males da mente (Rebouças, 2015, p. 82). 
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 Diante disto, com relação à forma como a ciência vê o corpo humano, e como a 

tecnologia apresenta influência diante deste panorama, Goia (2007) aborda que o corpo 

humano é cartografado pelo Projeto Genoma “enquanto minúcias, microscópicas e 

deterministas, que possam ser manipuladas. Por seu lado, a cibernética busca cada vez mais 

uma inteligência artificial que copie e reproduza a experiência humana” (p.102). Existe uma 

previsibilidade proporcionada pelo DNA, podendo existir substituições do que é considerado 

falho; o virtual passa a invadir e modificar o real. E, “talvez, resumindo estas possibilidades, 

as ciências cheguem à derradeira descoberta do humano sem corpo, descolado do tempo, 

isento e soberano sobre a vida e a morte” (Goia, 2007, p. 102).  Então, não é de se estranhar 

que seja comum, e freqüente, que os investimentos em pesquisas científicas apontem para os 

caminhos de controle e definição, assim como apontem modos de vida (Santos, 2012).   

 Em um resgate histórico, de acordo com Dantas (2009), a saúde já foi vista como uma 

dádiva que seria recebida pelas divindades, de um modo geral. E, como consequência, a 

doença era percebida como o resultado de uma transgressão individual ou coletiva no que 

tange às forças sobrenaturais. Foi somente no período renascentista que as raízes históricas do 

modelo biomédico, que predominam hoje, se iniciaram. É apenas a partir do século XVI, que 

o filósofo e matemático René Descartes, ressalta o que está na base do que é conhecido hoje 

como método científico. A autora complementa afirmando que é, desde então, que a certeza 

por encontrar verdades, com relação ao viver humano, vem se fortalecendo. Uma certeza que, 

é através do controle, que se torna possível ofertar saúde e evitar doenças. 

 Já nos dias atuais, a Organização Mundial de Saúde (OMS), define saúde como a 

situação de perfeito bem-estar físico, mental e social (Segre & Ferraz, 1997). E o que seria um 

perfeito bem-estar? Será que existe alguém que se encaixe nessa “perfeição”? Isso significa 

dizer que todos estariam, então, em maior ou menor escala, adoecidos? 
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 Dantas (2009) afirma que, na atualidade, deve-se “estar sempre ativo, disposto e dando 

o melhor de si, para desta maneira, conseguir ser bem sucedido na execução de múltiplos 

papéis, sem se descuidar da aparência ou da obtenção de prazer como manda a regra 

contemporânea” (Dantas, 2009, p. 576). Este ideal de saúde cobra, cada vez mais, que deva 

ser constantemente feliz, produtivo, disposto; consumindo e adequando-se aos padrões de 

beleza e saúde impostos. Talvez existam dificuldades para que todos se encaixem nesse ideal. 

 Embasado no discurso neurocientífico, não existe espaço para a experiência singular 

humana. O que existe enquanto único e singular e, portanto, foge à regularidade e à 

generalização, é ignorado. Pois a experiência individual não pode ser mensurada ou 

quantificada; os sintomas, então, considerados como não-mutáveis, revelam o lugar da 

experiência singular, já que podem ser generalizados e quantificados. O que foge ao padrão 

pré-estabelecido é rapidamente descartado e considerado como inexistente. Tais sintomas são 

descritos nos manuais de classificação de doenças mentais como o DSM e CID, que não 

fazem referência à esfera singular (Barbosa, 2012). 

 A medicina clássica ocidental, pois, oscila entre dois lados de consideração, no que 

tange à apropriação da psicopatologia: o ontológico – que remete e se apropria da concepção 

do ser-doente – e o mecanicista, que rejeita e ignora o ser próprio do doente, enfatizando a 

doença (ou o sintoma), enquanto algo concreto e objetivo (Nunes & Holanda, 2008). 

 Apenas como forma de introduzir o leitor no pensamento heideggeriano sobre o tema, 

trago que, na contramão dessa proposta contemporânea, pelo olhar heideggeriano, de acordo 

com Santos (2012), as discussões suscitadas por Heidegger não objetivavam apontar causas 

pelas quais o adoecimento se desenvolve ou, ainda, determinar a origem das des-regulações 

fisiológicas e psíquicas. Heidegger irá, sim, discutir sobre o sentido do ser e dos fenômenos 

que são vivenciados na cotidianidade. Ou seja, ele propõe a analítica da existência, ao 

interrogar sobre o sentido do ser. 
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 Heidegger (1987/2001), mais tarde, em sua obra Seminários de Zollinkon – série de 

seminários organizados pelo médico suíço Medard Boss, entre 1959 e 1969, realizados na 

Suíça, nos quais o público principal era de médicos – explanou, entre outras temáticas, acerca 

do ser-doente e o ser-sadio, discussão que será abordada neste capítulo.  

 Diante do panorama exposto, como é possível refletir, compreender e pesquisar o 

mundo através do olhar da fenomenologia? Olhar este que, como visto no decorrer desta 

dissertação, afasta-se de uma concepção cientificista do modo de ser humano.   

 

2.2 – Breves considerações sobre o adoecimento na ótica fenomenológica  

 Aqui faço um breve resgate histórico sobre a psicopatologia na perspectiva 

fenomenológica, apresentando alguns nomes influentes como Karl Jaspers, Ludwig 

Binswanger, Medard Boss e Arthur Tatossian. Apresento também o que tem sido 

considerado, e discutido, como saúde e doença, segundo essa perspectiva. 

 Na seção seguinte, baseada nas ideias heideggerianas, discuto sobre como a doença é 

vista na contemporaneidade e a possível conexão com o que é chamado de ‘medicalização da 

vida’, que pode guardar estreita relação com ‘a era da técnica’, que Heidegger trouxe à 

discussão. Para isso, inicio com o desenvolvimento da psicopatologia fenomenológica. 

  

2.2.1 – Os protagonistas da psicopatologia fenomenológica 

 O objetivo desse capítulo é apresentar, embora brevemente, a psicopatologia sob a 

ótica fenomenológica. Isso em razão de, frente ao objeto desse trabalho, a anorexia nervosa, 

esta ser considerada, tradicionalmente, como um transtorno alimentar, de acordo com as 

normas diagnósticas psiquiátricas. E para que esse aspecto fique claro, uma vez que o foco 

deste estudo reside na experiência de anorexia, em que a visão desse fenômeno parte das 

ideias da analítica da existência, e não da psicopatologia, como costuma ser compreendida. 
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 Holanda (2011) aborda sobre o que se compreende enquanto uma psicopatologia 

fenomenológica, já que a mesma “se propõe a uma aproximação com a vivência, com a 

realidade existencial do ser humano em todas as suas manifestações” (p. 119). Ao trazer o que 

é psicopatologia, Dalgalarrondo (2008) expõe que a psicopatologia é um grupo de 

conhecimentos que se refere ao adoecimento mental do ser humano, esforçando-se para ser 

um conhecimento sistemático, elucidativo e desmistificante. A psicopatologia tem relação 

com a tradição médica que proporcionou, nos últimos dois séculos, a longa e cuidadosa 

observação de grande número de doentes mentais. Ela é um campo da ciência que aprofunda 

o estudo do ser humano em sofrimento, produzindo um saber a esse respeito.  

 Precisa ficar registrado também que, a compreensão que se tem hoje das chamadas 

doenças mentais, sofreu modificações ao longo do desenvolvimento da humanidade. As 

concepções de doença mental passaram por diversos caminhos até chegarem aos manuais 

diagnósticos; caminhos que vão desde as ideias religiosas até a concepção atual, em que a 

doença mental é estudada e tratada como transtorno psiquiátrico (Karwowski, 2015). A 

loucura, a partir de quando é considerada doença mental, abre o campo da ciência psiquiátrica 

e desloca, então, a psicologia do campo filosófico, para a área médica.  

 E, complementando, 

     Em outra vertente, a psicopatologia nutre-se de uma tradição humanística (filosofia, 

literatura, artes, psicanálise) que sempre viu na “alienação mental”, no pathos do 

sofrimento mental extremo, uma possibilidade excepcionalmente rica de 

reconhecimento de dimensões humanas que sem o fenômeno “doença mental”, 

permaneceriam desconhecidas (Dalgalarrondo, 2008, pp. 28-29). 

    

  

 O início desse breve resgate histórico da construção da psicopatologia fenomenológica 

aponta para um dos grandes nomes da psicopatologia, Karl Jaspers (1883-1969), filósofo e 

psiquiatra alemão, influenciado por Wilhelm Dilthey. Jaspers é autor do famoso livro 

Psicopatologia geral, de 1913. Apesar dele próprio não considerar sua obra uma 
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psicopatologia fenomenológica, é sobre tal égide que está a maior alteração apresentada 

naquela obra. Essa obra é um marco no que diz respeito ao início da história da 

psicopatologia, enquanto área de saber (Rodrigues, 2005). 

 Ele é, portanto, pioneiro, no que toca à preocupação relativa à cientificidade do 

sintoma subjetivo, em um período no qual a psiquiatria punha holofotes no sintoma objetivo 

(Moreira, 2011). Porém, é só na obra The Phenomenological Approach in Psychopathology 

(1912) que Jaspers vem a criticar a psicologia objetiva (Rodrigues 2005). 

 Uma das preocupações mais eminentes da fenomenologia jasperiana diz respeito ao 

desejável posicionamento pré-teórico e livre de pressuposições no processo descritivo. Assim 

como trabalhar apenas com os fenômenos realmente vividos pelos pacientes, Jaspers 

propunha que a descrição e delimitação dos mesmos deveria acontecer através de parâmetros 

exteriormente observáveis – modo de surgir, contexto de aparecimento, conteúdo. Esse 

resgate aponta a forma como Jaspers concebeu a psicopatologia fenomenológica, 

influenciando a forma como se entende a psicopatologia pelo viés fenomenológico. Porém, a 

psicopatologia que o mesmo legou, não está concluída e plenamente de acordo com o modelo 

que ele sugeriu (Rodrigues, 2005). Jaspers julga seu método como compreensivo, e não como 

fenomenológico, apontando que, na compreensão, está incluso tanto o método 

fenomenológico (sendo a descrição prioritária), como o tradicional método explicativo-causal 

(Moreira, 2011). 

 Na continuação da exposição do caminho da psicopatologia pelo olhar 

fenomenológico, apresenta-se Ludwig Binswanger (1881-1966), médico suíço com formação 

psiquiátrica. Ele começa sua carreira aderindo à proposta clínica psicanalítica, porém foi, aos 

poucos, se distanciando das proposições metapsicológicas de Freud, assim como foi se 

aprofundando em seus estudos da fenomenologia de Husserl e da ontologia fundamental de 

Heidegger (Moreira, 2011). 
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 Binswanger compreendia, de acordo com Chamond (2011), que 

 o “louco” deve ser considerado antes de tudo a partir do ser-com (Mit-Mensch). Este 

fundo comum é nosso “ser-no-mundo”, cujas estruturas foram analisadas e elaboradas 

por Heidegger. Todas as formas de transtorno – ou de doença – mental são, assim, 

compreendidas como uma modificação da estrutura do ser-no-mundo, da presença 

(Dasein) nas suas relações com ele-mesmo, com o outro e com o mundo (Chamond, 

2011, p. 4). 

 

 Binswanger passa, então, a ser considerado o “pai da psicopatologia fenomenológica” 

(Moreira, 2011). E é após a obra Ser e Tempo, de Heidegger, que Binswanger desperta para 

um novo caminho para a psiquiatria, que desloca a doença mental – dos campos natural e 

mental – e passa a ser compreendida como um modo de ser do homem, aberto em suas 

possibilidades (Barbosa, 2012). 

 Importante também salientar que foram os estudos de Binswanger que estimularam a 

aproximação entre a psicopatologia e a analítica da existência heideggeriana, entre os 

estudiosos daquela época, e dentre os quais estão Van den Berg e Medard Boss (Barbosa, 

2012). 

 Van Den Berg, psiquiatra holandês e um dos nomes da psicopatologia 

fenomenológica, fala sobre a possibilidade de abordar a condição mórbida de um paciente, 

porém sem oferecer a sintomatologia, nem resumo de síndromes. Ele busca “mostrar ao leitor 

que um simples paciente, seja qual for o grupo a que pertença o seu distúrbio, engloba toda a 

psicopatologia” (Van Den Berg, 1978, p. 7). Em sua obra mais famosa, O paciente 

psiquiátrico, esse psiquiatra resume várias condições mórbidas em um único paciente, já que 

acredita que um único paciente pode englobar toda psicopatologia. Ele defende ainda a ideia 

de que todos pertencem à mesma existência humana, o que faz com que o estudo da 

psicopatologia diga respeito à vida de cada um.  

 Outro nome influente na história da fenomenologia é Eugène Minkowski (1885 – 

1972), psiquiatra francês. Para ele, a "loucura" é vista como um modo de estar no mundo, 
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nem errado nem doentio, e sim, como mais uma forma de estar nessa relação com o mundo. É 

desconstruída, então, a percepção de "normalidade", enquanto padrão absoluto que define os 

"desvios mórbidos" da vida mental.  Minkowski, de acordo com Holanda (2011), criticava a 

psicopatologia geral, dos manuais diagnósticos, pois considerava que ela era apenas uma 

descrição de sintomas, sem haver indicações dos significados desses fenômenos. Este 

psiquiatra acreditava que “a psicologia do patológico se refere à descrição global da 

experiência vivida pelo enfermo e, global, nesse caso, implica em visão integrada do todo 

psíquico com o todo vivido pela pessoa” (Puchivailo, Silva & Holanda, 2013, p. 236). O 

sofrimento, para ele, era um momento da existência. Minkowski é outro nome considerado 

como o pai da psicopatologia fenomenológica, juntamente com Binswanger (Barbosa, 2012). 

Tem-se também Medard Boss (1903-1990), psiquiatra suíço. Descontente com os 

fundamentos da psiquiatria tradicional de sua época interessou-se pela perspectiva 

heideggeriana, desenvolvendo seu trabalho ao longo dos anos que se seguiram, em torno da 

sua Analítica do Dasein. Boss, então, corroborava a ideia de que a forma de estar doente, o 

ser-doente, só poderia ser apreendido e compreendido a partir da ideia e do modo de ser-

sadio. Ele conclui que todo modo de ser-doente é uma forma peculiar e particular do modo de 

ser-são (Moreira, 2011).  

Um nome um pouco mais contemporâneo, que surge ao se falar acerca da 

fenomenologia psicopatológica, é o de Arthur Tatossian (1929-1995), psiquiatra francês. Ele 

implica a fenomenologia em uma forma de trabalho que considera a experiência do paciente e 

desenvolve uma forma compreensiva de se trabalhar com o mesmo, atravessando o caráter 

puramente aplicativo e meramente metodológico (Bloc & Moreira, 2013). 

Tatossian traz duas importantes contribuições à história da psicopatologia 

fenomenológica: realiza um compêndio dos autores clássicos da psicopatologia 

fenomenológica da primeira metade do século XX. Ao mesmo tempo, renova a psicopatologia 
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fenomenológica, ao desenvolver seu pensamento em torno do conceito de Lebenswelt – ele 

compreende o Lebenswelt enquanto o mundo que é percebido por baixo das construções do 

pensamento (Moreira, 2011). 

A questão do adoecimento pelo olhar da fenomenologia defende que a psicopatologia 

é uma experiência mundana, uma das possibilidades desse ser-no-mundo, na qual estão 

envolvidos aspectos biológicos, psicológicos, históricos, sociais, políticos e antropológicos. 

Não é somente uma experiência do sujeito individualmente, pois ele está inserido em um 

contexto, em um mundo do qual faz parte, e que o influencia, e por ele é influenciado. “A 

cultura não apenas influencia a saúde e a doença mental, mas, mais propriamente, é um 

componente delas” (Moreira, 2009, p. 229).  

Corroborando a ideia de Boss, descrita anteriormente, de acordo com Sá (2002), o 

estar doente é uma forma de limitação, em maior ou menor escala, das possibilidades de 

relação que o homem pode manter no mundo, ou seja, de sua própria liberdade. No entanto, 

para que possa ser compreendido enquanto “distúrbio”, é necessário que a abertura ao sentido 

do Dasein esteja seriamente “prejudicada” por uma demanda de sentido que não se satisfaz 

em seu interior e que, então, manifeste esse limite à abertura como restrição da liberdade de 

corresponder aos apelos de sua situação existenciária. 

Saúde e doença, de acordo com Moreira (2009), não são pólos opostos e, sim, estágios 

de uma mesma caminhada. A patologia, então, se apresenta como o modo-de-ser daquele 

determinado momento da história do ser-aí, como uma existência cotidiana doente. A 

patologia, pelo olhar da fenomenologia, é a restrição de possibilidades de ser. Isto é, é a partir 

dessa ideia da essência fundamental do homem sadio, caracterizado por suas possibilidades de 

relação na abertura livre de seu mundo, que o modo de ser-doente pode ser compreendido 

como uma limitação dessas possibilidades existenciais. 
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 O ser fundamental do homem consiste em suas múltiplas possibilidades de 

compreender e de se apoderar de tudo o que encontra no mundo, e que a ele se direciona. No 

padecimento, o homem não vem a perder sua essência própria de criador de mundo e de ente 

aberto para o ser, no entanto, ele manifesta essa essência de outra forma, perpassado por 

limitações mais ou menos claras, e também com tantas outras possibilidades que antes não 

apresentava (Nogueira, 2008). 

 Diante disso, afirma-se que “a fenomenologia da psicopatologia não irá se focar na 

doença, mas na expressividade, contexto e forma de ser do sujeito que se apresenta” 

(Puchivailo, Silva & Holanda, 2013, p. 237).  

 Aponto, então, que a relação que pode ser estabelecida entre fenomenologia e 

psicopatologia não se refere a uma teoria fenomenológica aplicada às psicopatologias, pois 

seu vínculo é de implicação e não de aplicação, no sentido de não se aplicarem os 

conhecimentos e perspectivas fenomenológicos à psicopatologia. A psicopatologia pelo viés 

fenomenológico, pois, desvela que, na normalidade segura que acreditava habitar – longe das 

angústias e sofrimentos –, há os elementos ontológicos, próprios da condição humana, que são 

exatamente a angústia, temor e sofrimento, não sendo o sofrer compreendido enquanto uma 

estrutura psicopatológica, mas próprio do existir humano.  

 Com base nesse entendimento, a anorexia nervosa, então, pode ser considerada, de 

acordo com o olhar da psicopatologia fenomenológica, como uma restrição de possibilidades, 

como uma forma de privação, em que o modo-de-ser sadio da pessoa encontra-se perturbado. 

 

2.2.2 – A analítica da existência e o diálogo com a psicopatologia: breves considerações 

 Falei, na seção anterior, sobre alguns nomes apontados como representantes da 

psicopatologia fenomenológica – com ênfase em Binswanger e Boss – que foram 

influenciados pelas ideias heideggerianas. Então, que discussão Heidegger propõe sobre a 
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temática saúde/doença, capaz de abrir possibilidades de se pensar a psicopatologia com 

inspiração heideggeriana, e influenciar os estudiosos de sua época – e posteriores a ela?  

 Com o advento da obra heideggeriana Ser e Tempo alguns psiquiatras perceberam a 

relevância das ideias ali expostas para buscar a compreensão de variados casos de 

psicopatologia. Um nome que se destaca nesse contexto é o de Ludwig Binswanger, já 

anteriormente citado nessa dissertação. Binswanger se aproximou do desenvolvimento da 

psicopatologia, tendo como fundamento para discutir e compreender seus casos clínicos, a 

analítica existencial de Heidegger (Barbosa, 2012) 

 Reitero, então, a aproximação das ideias heideggerianas na psicopatologia. Heidegger 

não chegou a abordar diretamente a questão psicopatológica, pela razão de suas ideias 

situarem-se como uma filosofia ontológica e a psicopatologia, no plano ôntico e clínico. No 

entanto, outros estudiosos mencionados, Boss e Binswanger, já o fizeram anteriormente. 

Porém, vale salientar que a ontologia proposta por Heidegger pretende buscar a dimensão 

originária das coisas, dentre as suas possibilidades de manifestação. Na verdade, é possível 

encontrar uma fala de Heidegger sobre o tema quando ele diz que “no momento a Psicologia, 

a Antropologia, a Psicopatologia consideram o homem como objeto num sentido amplo, 

como algo simplesmente presente, como uma área do ente, como a totalidade do que é 

verificável no ser humano de acordo com a experiência” (Heidegger, 1987/2001, p. 176).  

 Heidegger, ainda nos Seminários de Zollikon (de 1959 a 1969), chega a falar que 

“todas as representações encapsuladas objetivantes de uma psique, um sujeito, uma pessoa, 

um eu, uma consciência, usadas até hoje na Psicologia e na Psicopatologia, devem 

desaparecer na visão Daseinanalítica em favor de uma compreensão completamente 

diferente” (Heidegger, 1987/2001, p. 33). A compreensão “completamente diferente” a qual 

Heidegger se refere, faz também relação com o que vem sendo apontado: uma proposta de ver 

o homem não mais como preso à dicotomia mente-corpo, nem somente encapsulado em uma 
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existência que se se restrinja aos sintomas. E, sim, de um Dasein que passa por aquela 

determinada experiência, indo além de sua sintomatologia. 

 Ao utilizar-se a ideia heideggeriana sobre o tema e associando à anorexia nervosa, 

pode-se pensar que é possível lançar um olhar à anorexia para além de um transtorno, como é 

remetida na atualidade. Não seria uma visão heideggeriana caso se encapsulasse e restringisse 

a existência, assim como a pessoa, a um diagnóstico. 

 É, ainda nos Seminários, que Heidegger desafia o olhar médico-metafísico ao pensar a 

enfermidade para além da falta de saúde. A enfermidade não é, para Heidegger, de acordo 

com Nogueira (2008) simplesmente negação da saúde, pois, mesmo na enfermidade, a saúde 

se faz presente de alguma forma. Heidegger entende que a enfermidade é uma condição 

privativa da saúde, na qual esta se encontra em um modo-de-ser modificado. Heidegger 

afirma que “toda questão do poder-ser-doente está ligada à imperfeição de sua essência. Toda 

doença é uma perda de liberdade, uma limitação da possibilidade de viver” (Heidegger, 

1987/2001, p. 180), o que já comecei a apontar na seção anterior. 

 Ao direcionar o olhar para a questão saúde/doença e suas práticas perpassadas pela 

dimensão existencial, compreende-se o Dasein não somente como o corpo físico, mas 

também considerando os seus modos-de-ser. Aqui preciso registrar que, usualmente, a pessoa 

com anorexia costuma ser olhada e tratada apenas através do seu corpo, levando ao 

questionamento se não existiriam outras formas de se compreender e, então, tratá-la. Vê-se 

que saúde e doença não estão fundidas a efeitos que possam ser determinados e mensurados e, 

sim, ao poder-ser do homem. Em razão de o Dasein, em seu caráter ontológico, ser abertura, 

ele é chamado a escolher e, assim, a saúde e doença desvelam-se como modos de atender a 

esse chamado do mundo. Através dessa compreensão, não há diferença entre as saúdes física 

e mental, como a medicina especificou (Nogueira, 2007). Está, pois, a anorexia além de ser 

uma doença mental (no caso dos manuais diagnósticos) ou doença do corpo (ao ser tratada 
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apenas como falta de alimento), ela faz parte da existência, do modo-de-ser, de quem por essa 

experiência passa. 

 Diante essa ideia, através da influência de Heidegger, a psicologia propõe um olhar 

para o humano que não seja reduzido à dicotomia mente/corpo (Roehe & Dutra, 2014). Assim 

como, Heidegger possibilita o debate que não consente “como natural os critérios científicos 

utilizados na formulação de conhecimento a respeito do homem e de suas relações com saúde 

e doença pelas ciências modernas” (Santos, 2012, p. 20). 

 Apreende-se, então, que a patologia não é uma escolha voluntária do Dasein, ela é 

uma ameaça à estabilidade da estrutura de sentido, que, segundo Sá (2002), Heidegger chama 

de mundo, “a partir de um acontecimento que se impõe ao Dasein como sem sentido ou como 

aceno de possibilidades de sentido radicalmente outras com relação ao horizonte dado” (Sá, 

2002, p. 62). 

 De acordo com Nogueira (2008), nos Seminários de Zollikon, Heidegger enfatizou 

repetidamente “a necessidade de que os médicos estejam atentos ao horizonte da liberdade 

peculiar ao Dasein. A analítica do Dasein na saúde evita tratar das "causas" das 

enfermidades” (Nogueira, 2008, p. 284). 

 Heidegger (1987/2011), em seus Seminários, aponta que: 

     O ser sadio, o estar bem, o encontrar-se não estão simplesmente ausentes, estão 

perturbados. (...). A doença é um fenômeno de privação. Em toda privação está a co-

pertinência essencial, aquilo a quem falta algo, de que algo foi suprimido. Isto parece 

uma trivialidade, mas é extremamente importante justamente porque a profissão dos 

senhores move-se neste âmbito. Na medida em que os senhores lidam com a doença, 

na verdade, os senhores lidam com a saúde, no sentido de saúde que falta e deve ser 

recuperada. (Heidegger, 1987/2001, p. 73). 

 

 O padecimento não só está presente na vida do Dasein, mas como o homem é 

padecimento, padecer é um dos seus modos de ser-no-mundo. O padecimento propicia ao 

Dasein essa preocupação, não somente de cuidar-se, no entanto abre também a possibilidade 

da emergência inédita do vazio, do nada. Pode-se desocupar da demanda do mundo e ter 
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tempo para si mesmo. Nesse cenário, a angústia pode ser uma amiga que visita; e visitando, 

abre a possibilidade do Dasein se confrontar com o seu ser-mais-próprio, saindo da 

impessoalidade do mundo contemporâneo (Nogueira, 2008). 

O padecimento é justamente nosso modo de ser no mundo, modificado na abertura. 

Por estarmos diferentes, dedicamo-nos de maneira diferente às ocupações e às relações 

com os outros. O mundo, por sua vez, nos reconhece no padecimento e até nos 

autoriza algumas prerrogativas: podemos, por exemplo, deixar de ir ao trabalho, 

podemos obter um auxílio-doença da seguridade social. As pessoas mais próximas 

mudam seu comportamento e nos respondem com sua ajuda e com cuidados especiais 

(Nogueira, 2008, p. 291). 

 

 O adoecer, ou padecer, como chamou Nogueira (2008) é uma das possibilidades do 

Dasein, que se encontra lançado no mundo, em sua facticidade; podendo, em algum momento 

de sua existência, vir a padecer. E, para além disso, na sociedade contemporânea, o adoecer 

ao mesmo tempo em que é não-autorizado – já que há uma intensa cobrança por produção, 

saúde e felicidade, e não-sofrimento –, é a forma autorizada de poder ausentar-se de situações 

da existência, podendo gerar solicitude e cuidados (possivelmente) substitutivos por parte do 

outro. 

  Ao refletir a doença como uma das formas do sofrimento humano, pode-se pensar se a 

contemporaneidade apresenta sinais de que se busca a eliminação desse sofrimento, fazendo 

uso abusivo e desproporcional da medicação, o que, segundo Dantas (2009), pode ser 

chamado de medicalização da vida. 

 A medicalização da vida tem se tornado cada vez mais,  

na sociedade ocidental  moderna, um dos caminhos mais eficientes e rápidos para 

amenizar o sofrimento psíquico e os problemas que nos assolam cotidianamente. Neste 

sentido, o psicofármaco aparece como uma solução técnica para eliminar nossas 

inquietações, diante de uma sociedade que nos impõe a necessidade de estar na 

condição de felicidade permanente (Dantas, 2009, p. 564). 
 

 Os manuais diagnósticos, por sua vez, e o uso de medicações, por exemplo, que 

ignoram qualquer referência à esfera do singular, remetem à questão da técnica, abordada por 

Heidegger (1954/2012). A sociedade atual vive em uma era tecnológica, isto é, está sob o 
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horizonte histórico de uma ciência tecnicista e o filósofo da existência defendia que não era 

necessário, e possível, não fazer uso da técnica, pois mesmo que o homem negasse 

veementemente o uso da mesma, ele estaria preso, sem liberdade. Heidegger vai apontar que 

“livre é o relacionamento capaz de abrir nossa Pre-sença à essência da técnica” (Heidegger, 

1954/2012, p.11). 

 Poder-se-ia considerar essa medicalização como uma tecnificação da vida? Dantas 

(2009), ainda ao abordar sobre a saúde e tecnologia, diz que “a saúde, em síntese, passa a ser 

vista como possível na estreita relação do acesso às tecnologias de ponta. A eficácia e a 

efetividade da tecnologia passam a se confundir com a concretude de saúde e bem-estar” 

(Dantas, 2009, p. 576).  

 Afirma-se que a suposta eficácia das medicações manifesta-se enquanto uma 

comprovação do conhecimento relativo à subjetividade, e também, como uma engrenagem 

que pode (e deve) ser consertada ou ajustada. A tecnologia, através de seus discursos e 

saberes, leva a crer que nutre as almas e os corpos contemporâneos (Dantas, 2009). 

 O horizonte histórico da pós-modernidade, que se vive hoje, cobra por não-sofrimento 

e busca desenfreada pela perfeição, pelo considerado ideal, como já visto aqui. Estaria a 

sociedade contemporânea, então, situada em um cenário que favorece o adoecimento em uma 

de suas formas, como a anorexia nervosa? 
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3. A FENOMENOLOGIA-HERMENÊUTICA HEIDEGGERIANA  

  

 Este é o capítulo no qual convido o leitor a dar um passeio pelo pensamento 

heideggeriano: o que ele concebe enquanto o ser, o ôntico e ontológico, os existenciais 

fundamentais, o habitar, o adoecimento e outros pontos relativos à sua hermenêutica. 

 Como citado anteriormente, Martin Heidegger foi um filósofo alemão que, através de 

sua mais famosa obra, Ser e Tempo (publicada em 1927), é projetado como o mais notável 

expoente da filosofia existencialista, título que ele, posteriormente, rejeitou. O filósofo, então, 

em Ser e Tempo, de acordo com Chauí (1989/1996, p. 6), fala sobre o “problema do ser, seu 

sentido, sua verdade”. 

 Heidegger vem apontar que, através da tradição metafísica e sua constante tentativa de 

definir o ser, isso levou ao esquecimento do ser, sendo o mesmo pensado como algo fechado e 

previamente já dado. Essa tradição metafísica, ao tentar entificar o ser, absteve-se de pensar o 

seu sentido originário. Diante disto, Heidegger não questiona o que é o ser, diferentemente da 

metafísica, e sim, interroga sobre o seu sentido, já que o ser tem seu caráter de possibilidades, 

não atribuindo sentido de forma aprioristíca (Chauí, 1989/1996). 

 Martin Heidegger, de acordo com Moreira (2010), apresenta a distinção entre o ôntico 

e o ontológico. Para ele, o ôntico é o plano que possui relação com a elucidação da existência 

do Dasein; o ontológico, então, refere-se à apresentação das estruturas existenciais do ser. As 

estruturas existenciais – chamadas de Existenciais fundamentais constituintes do Dasein – 

são: a linguagem, a temporalidade, a espacialidade, o ser-com-o-outro, a disposição, a 

compreensão, o cuidado (Sorge), a queda e o ser-para-a-morte. 

 Trazendo a discussão às palavras de Heidegger (1927/2013), ele diz que “ser é o 

conceito mais universal e mais vazio. Como tal, resiste a toda tentativa de definição” (p. 37). 

Ele realiza uma analítica da existência humana e se manifesta contrário a qualquer forma de 
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objetivação e fragmentação do ser humano. A ideia heideggeriana aponta para a manifestação 

dos aspectos ontológicos do ser humano, buscando o ser da existência, isto é, a experiência 

imediata tal como ela é. 

 Discutir a analítica da questão do ser é um desafio. Ao se buscar a compreensão do 

ser, é imprescindível aproximar-se desse sem julgamentos e concepções prévias, “ao 

contrário, as modalidades de acesso e interpretação devem ser escolhidas de modo que esse 

ente possa mostrar-se em si mesmo e por si mesmo” (Heidegger, 1927/2013, p. 54), de forma 

a mostrar o Dasein como “é antes de tudo e na maioria das vezes, em sua cotidianidade 

mediana” (p. 54). 

 Heidegger denomina de Dasein (ser-aí) essa constituição fundamental do existir 

humano. Ele, então, afirma que o existir humano é constituído enquanto Dasein. Significando 

o “aí” não um lugar onde o homem estaria posto, mas, sim, uma abertura de sentido, isto é, o 

homem como experiência de mundo. O homem existe enquanto poder-ser-no-mundo, 

realizando-se a partir do modo como corresponde ao que vem ao seu encontro, estando em 

jogo sempre o seu devir temporal. O Dasein é o único ente que pode se questionar quanto a 

sua existência, sendo um ser de abertura de possibilidades. Assim, sua única essência é a 

existência (Heidegger, 1927/2013). 

 Heidegger (1987/2001) amplia sua fala e afirma que 

     o Dasein deve ser visto sempre como ser-no-mundo, como ocupar-se com coisas e 

cuidar de outros, como ser-com as pessoas que vem ao encontro (...). Além disso, o 

Dasein deve ser visto sempre como um estar na clareira, como estada junto ao que 

vem ao encontro, isto é, como desvelamento para aquilo que vem ao encontro nela (p. 

182). 

 

 Não é possível falar sobre Dasein e não trazer a discussão sobre o que é o ente. Desta 

forma, Heidegger (1927/2013) defendia que o que se interroga na questão do ser é o próprio 

ente. E, para ele, o ente é tudo aquilo “de que falamos dessa ou daquela maneira, ente é 

também o que e como nós mesmos somos” (p. 42), no entanto, “o ser dos entes não “é” em si 
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mesmo outro ente” (p. 41). O ser, pois, de acordo com Heidegger (1927/2013), é sempre ser 

de um ente, apresentando-se a questão da existência apenas esclarecida pelo e através do 

próprio existir. Diante disso, a compreensão de ser envolve, de maneira originária, a 

compreensão de mundo, assim como, a compreensão do ser dos entes, que passam a estar 

acessíveis dentro do mundo. 

 Através de suas reflexões, o filósofo da existência acreditava que o ser humano habita 

o mundo de maneira diversa dos outros entes (os não-humanos), pois ele é o único dotado do 

privilégio de compreender-se, tendo como ponto de partida sua própria existência. Os outros 

entes estão no mundo, já o Dasein, além de estar no mundo, habita o mundo (Heidegger, 

1927/2013). 

 Em uma conferência, intitulada ‘Construir, habitar, pensar’, Heidegger (1954/2012b) 

fala sobre o habitar. Ao se pensar o habitar, é comum associar essa ideia à uma construção – 

moradia  ou lugar – na  qual a vida se realiza. Porém, existem garantias de que nesses lugares 

o habitar realmente se realiza? Heidegger expõe que só se habitam os lugares nos quais a vida 

acontece.  

 Habitar não se relaciona apenas ao fato de possuir uma residência, mas, sim, no modo 

como o homem se relaciona com as suas possibilidades de ser-no-mundo. Só se constrói 

aquilo que se habita; habitar é a própria condição em que o homem se encontra no mundo 

(Heidegger, 1954/2012b). No entanto, na modernidade, o Dasein requer das coisas a 

satisfação de suas necessidades naturais e instituídas, sendo o desvelamento um modo de ter 

benefícios. Há de se considerar certo modo de habitar o mundo no qual a instrumentalidade é 

conseqüência. 

 Enquanto ser que habita o mundo, o Dasein demora-se no mundo e faz dele (do 

mundo) sua morada. O Dasein não tem o mundo, ele constitui o mundo a partir de si mesmo 
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(Heidegger, 1927/2013). No entanto, precisa ficar claro, para quem se debruça na 

fenomenologia heideggeriana, o que ele chama de mundo.  

 O mundo é uma trama de significados que vão sendo tecidos à medida que as relações 

dos homens acontecem, entre si e com as coisas. Diante do que está sendo exposto, ele não 

remete o Dasein somente ao espaço físico e geográfico, pois o ser é histórico, é cultural, e foi 

lançado nesse mundo. Essa ideia do homem sendo o mundo liga-se ao que foi citado 

anteriormente, nessa dissertação, ao que Heidegger chamava de temporalidade. O Dasein, ao 

nascer, é simplesmente lançado ao mundo, sem que lhe permita fazer qualquer tipo de escolha 

– onde nascer, filho de quem, seu tempo histórico ou cultural – e, a isto, Heidegger 

(1927/2013) denomina de facticidade. 

 O fundamento básico da existência humana aponta para a temporalidade, sendo esta o 

sentido originário do existir. Posto isso, a temporalidade detém um papel estruturante e 

organizador na existência humana. Esse tempo que se fala no cotidiano, é o tempo vivido, 

diferente do tempo concreto e objetivo (Heidegger, 1927/2013). 

  Na relação com a temporalidade, e trazendo a discussão de volta à facticidade, o 

Dasein, em seu existir, habita o mundo em determinados modos de ser-em. (Heidegger, 

1927/2013). Na introdução atual de Ser e Tempo (1927/2013) Shuback aponta a facticidade, 

ponto fundamental da obra heideggeriana, e diz que 

     a vida fática do homem, a existência, é um entreaberto vivo, um desprendimento 

incessante do já determinado, a possibilidade livre de entregar-se ao nada aberto de um 

durante, onde se descobre que assim como o raio só existe em raiando, o homem só 

existe fazendo-se presença (Schuback, 2005, p. 31).  

 

 A partir do modo de se relacionar consigo mesmo, com os outros e com as coisas é 

que o ser humano constitui-se enquanto ser-no-mundo, a impessoalidade se apresentando 

como seu modo-de-ser cotidiano. Heidegger desenvolve a ideia do modo de ser 

especificamente humano a partir de sua cotidianidade. Compreende o homem desde o seu ser, 
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não diferenciando corpo/alma e corpo/mente, como propunha Descartes. Para Heidegger, o 

ser humano é ser-no-mundo, não existindo dualismos ou polaridades entre o homem e o 

mundo. Isto é, o homem não pode dissociar-se do mundo (Roehe & Dutra, 2014). Homem e 

mundo são co-originários, eles não existem apartados e independentes um do outro, sendo o 

Dasein um ser-com. Ou seja, o existir enquanto ser humano é estar sempre em relação com o 

que vem ao encontro no mundo – sejam as coisas ou as pessoas. 

 Diante dessa relação, Heidegger (1927/2013) expõe que o cuidado (Sorge) é 

característica ontológica do Dasein, de estar sempre em relação com os entes e o mundo. No 

cuidado existem a ocupação e a preocupação. O modo das relações com os entes 

simplesmente dados se dá através da ocupação; já o modo das relações com os entes que têm 

modos-de-ser é a preocupação. O cuidado é condição de ser aberto, é constitutivo do Dasein.  

 Heidegger (1927/2013) fala sobre o modo de cuidado da preocupação, que “possui 

duas possibilidades extremas” (p.178): o substitutivo e o antepositivo. A preocupação 

substitutiva, que retira do outro o cuidado, e “nessa preocupação o outro pode tornar-se 

dependente e dominado mesmo que esse domínio seja silencioso e permaneça encoberto para 

o dominado” (p.178). Já a preocupação antepositiva não substitui o outro, e sim “salta-se 

antecipando-se a ele” (p. 178), não tentando retirar-lhe o cuidado, “e sim para devolvê-lo 

como tal” (p. 179). Esse é um cuidado com a existência do outro e não uma coisa da qual se 

ocupa. Santos e Sá (2013) apontam que apesar de existir essa diferenciação entre os modos do 

cuidado, “o modo cotidiano e mediano da “preocupação” com os outros é a “indiferença”, isto 

é, a suposição de evidências, a naturalização dos sentidos e o nivelamento das diferenças, que 

também caracterizam a “ocupação” com as coisas do mundo” (pp. 55-56). Isto é, o modo mais 

usual do Dasein se relacionar se dá através da ocupação, do manuseio, do uso.  

 Considerando-se essa forma usual de cuidado, pelo modo do manuseio, retomo aqui a 

discussão, iniciada no capítulo anterior, sobre a técnica na modernidade, a qual Heidegger 
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(1954/2012) compreende enquanto instrumento e meio para atingir um fim. Ele acredita que, 

com essa característica, ela arrisca-se a perder, no auge do aperfeiçoamento dos instrumentos, 

do método e da ciência, o que lhe é essencial. O essencial, para ele, é o contato que provoca o 

conhecimento e desvelar do Ser, que só é possível se o homem se desprender da ideia ilusória 

de que pode dominar tudo que está ao seu redor. Dessa forma, Heidegger critica a técnica 

moderna, compreendendo que esse uso da mesma, gera um esquecimento do Ser. Ele continua 

e afirma que o mundo moderno se desvela ao modo da técnica, horizonte histórico no qual o 

homem encontra-se atravessado por solicitações de produtividade, utilidade, exploração e 

controle. Porém, engana-se o leitor que acredita que o filósofo era contra a técnica moderna. 

O que Heidegger apontava é que a técnica era útil e necessária, mas não única e o que estava 

em questão para ele era o modo como nos relacionamos com a técnica. 

 Esse discurso tecnocientífico é vastamente aceito em nossa sociedade e compreendido 

como o mais legítimo e verdadeiro. É o saber técnico que transpõe as dificuldades acadêmicas 

para verter um discurso comum à sociedade, de forma geral, viabilizado através dos meios de 

comunicação de massa. Nesse contexto, a técnica é compreendida, como Heidegger sinalizou, 

enquanto um instrumento ou ainda como um meio para alcançar um fim (Heidegger, 

1954/2012). 

 Porém, ser um meio para um fim, não é a única forma de se experienciar a técnica. 

Heidegger (1954/2012) aponta que existe a possibilidade de a técnica ser um modo de 

desvelamento de sentido, pois “o conhecimento provoca abertura. Abrindo, o conhecimento é 

um desencobrimento” (p.17). Esse desencobrimento é deixar aparecer o que se oculta. 

  É, então, na obra Serenidade (1959) que Heidegger discute sobre o homem atual estar 

em fuga do pensamento, ao não refletir, apenas calcular, pensar de forma automatizada. 

Segundo ele, no fundo, o homem é entretido por um discurso. O filósofo fala ainda que: 
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     Ficamos sem-pensamentos com demasiada facilidade. A ausência-de-pensamentos é 

um hóspede sinistro que, no mundo atual, entra e sai em toda a parte. Pois, hoje toma-

se conhecimento de tudo pelo caminho mais rápido e mais econômico e, no mesmo 

instante e com a mesma rapidez, tudo se esquece (Heidegger, 1959, p. 11). 

 

 O pensamento calculante, pois, é aquele que apenas calcula, não medita e não reflete 

sobre o sentido do que existe. De certa forma, o homem está dependente dos objetos técnicos, 

cobrando deles um progressivo aperfeiçoamento. E “então o homem teria renegado e rejeitado 

aquilo que tem de mais próprio, ou seja, o fato de ser um ser que reflete” (Heidegger, 1959, 

p.26). O que existe a possibilidade de se encontrar fortemente atrelado apenas às condições do 

mundo técnico. 

 O filósofo da existência aponta que  

     o pensamento que calcula, faz cálculos com possibilidades continuamente novas (...). 

O pensamento que calcula nunca para, nunca chega a meditar. O pensamento que 

calcula não é um pensamento que medita, não é um pensamento que reflete sobre o 

sentido que reina em tudo o que existe (Heidegger, 1959, p. 13). 

 

No entanto, para Heidegger, o homem possui, em sua essência, a capacidade de 

pensar. Esse pensamento meditante requer, inúmeras vezes, um vasto esforço, um treino 

demorado. Ele complementa dizendo que basta ao homem demorar-se junto do que está perto 

e meditar a respeito do que está próximo. “O pensamento que medita exige que nos ocupemos 

daquilo que, à primeira vista, parece inconciliável” (Heidegger, 1959, p. 23). Pensar desse 

modo meditante é suportar a estranheza e a disruptura. No entanto, ele afirma que ambos os 

pensamentos – calculante e meditante – são legítimos e necessários. Inclusive, é possível que 

o homem possa se utilizar normalmente da técnica, e depois distanciar-se dela (Heidegger, 

1959).  

 O que Heidegger leva a interrogar é como realizar a meditação, já que esse modo de 

pensar e se relacionar com a técnica solicita reflexão. Isso pode gerar algum grau de angústia 

ou dificuldade, já que o pensamento meditativo, que Heidegger propõe, não propicia soluções 

que sejam rápidas e até práticas, mas, sim, uma abertura para questionar e permitir que outras 
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possibilidades do ser possam se desvelar. É a serenidade que abre o ser às diversas 

possibilidades de ver, compreender e experienciar o mundo. Ao manter acesa a chama da 

reflexão o homem se permite não ser mais escravo da técnica, mas viver e conviver com ela 

(Heidegger, 1959). 

 Heidegger (1959) fala sobre não negar a técnica, sendo importante se fazer uso dos 

objetos técnicos, “mas podemos, simultaneamente, deixar esses objetos repousar em si 

mesmos como algo que não interessa àquilo que temos de mais intimo e próprio” (p. 23). Ou 

seja, não se pode compreender que o filósofo era simplesmente contra a técnica. De acordo 

com Heidegger (1959), não há a necessidade de simplesmente suprimir a tecnologia ou a 

ciência da modernidade, ele apenas direciona o olhar e chama a atenção para a possibilidade 

de existir uma relação mais livre com a técnica, para com as necessidades da época atual 

provocando a co-existência de novas formas de desocultamento; ele provoca o homem a 

desvelar outros sentidos possíveis para a presente existência moderna, pautada na experiência 

técnico-científica.  

 Nessa passagem, Heidegger esclarece ainda mais a questão do uso e não-uso da 

técnica  

     Se, no entanto, dissermos desta maneira, simultaneamente <<sim>> e <<não>> aos 

objetos técnicos, não se tornará a nossa relação com o mundo técnico ambígua e 

incerta? Muito pelo contrário. A nossa relação com o mundo técnico tornar-se-á 

maravilhosamente simples e tranquila. Deixamos os objetos técnicos entrar no nosso 

mundo cotidiano e ao mesmo tempo deixamo-los fora, isto é, deixamo-los repousar em 

si mesmos como coisas que não são algo de absoluto, mas que dependem elas próprias 

de algo superior. Gostaria de designar esta atitude do sim e do não simultâneos em 

relação ao mundo técnico com uma palavra antiga: a serenidade para com as coisas 

(Heidegger, 1959, p. 24). 

 

 Esse poder dizer sim e não à técnica é o que Heidegger chama de serenidade para com 

as coisas, sendo a serenidade não provocada e, sim, permitida, não pertencendo a mesma ao 

domínio da vontade. Segundo ele, há a possibilidade de dizer sim ao inevitável uso da técnica 

na nossa cotidianidade, concomitantemente, podendo dizer não ao uso da mesma como algo 
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de um modo superior, apegados a ela como se fossemos seus escravos. O filósofo afirma, 

então, que “haveremos sempre de ficar presos, sem liberdade, à técnica tanto na sua afirmação 

como na sua negação apaixonada” (Heidegger, 2012/1954, p. 11).  

 Em vista disso, ele não sugere rejeitar o saber científico, mas, sim, defende que exista 

uma relação reflexiva sobre ele, partindo do pressuposto, inclusive, do reconhecimento de 

suas próprias limitações. Para isso, é importante que haja um estranhamento da realidade 

como simplesmente dada. Isto é, é necessário que exista o afastamento do que está posto, para 

só então haver aproximação do fenômeno tal como ele se apresenta (Barbosa, 2012). 

 Trazendo a discussão para a questão do corpo, o homem é compreendido, de acordo 

com a lógica contemporânea, como dividido entre as doenças ditas do corpo e as doenças 

psiquiátricas, da mente. Em que contexto, então, a AN poderia ser vista? Levando-se em 

consideração que ela apresenta claras manifestações físicas (como emagrecimento extremo, 

desnutrição, etc.), como apresentado no primeiro capítulo, ainda assim é considerada como 

um transtorno psiquiátrico. 

 O olhar fenomenológico-existencial vai de encontro ao modelo que compreende a 

realidade humana dicotomizada como objetiva (corpo) e subjetiva (mente), assim como a 

concepção de busca de causas psíquicas para as doenças. No olhar heideggeriano, pois, o 

físico e o psíquico não são considerados simples objetos de estudo objetivando determinar 

seus princípios e funcionamento, e sim se atribuem à possibilidade própria do existir humano 

em sua abertura existencial (Dantas, 2011b). 

  Para superar a dualidade sujeito-objeto Heidegger diz que é importante que o corpo 

seja “experienciado, assumido e suportado como traço fundamental do Dasein humano” 

(Heidegger, 1987/2001, p. 121).  Usando como base uma etimologia grega, Heidegger 

(1987/2001) sinaliza a diferença das palavras corpo (Leib) e corpo material (Körper). O corpo 

do pensamento cartesiano é o corpo material, transfigurado máquina, animado por uma alma, 



63 

 

mas que pode vir a ser dissecado e analisado em suas partes rudimentares. No entanto, para 

Heidegger (1987/2001), o corpo é sempre um corporar (Leiben), em que o corporar é sempre 

o modo-singular-de-ser-do-homem-no-mundo. Em vista disso, o fenômeno do corporar opõe-

se à mensurabilidade. O corporar pode ser compreendido como a “minha relação direta com o 

mundo e o horizonte existencial no qual eu permaneço” (Dantas, 2011b, p. 75).  

 O Dasein ao engordar ou emagrecer, Heidegger (1987/2001) continua, se o olhar for 

voltado ao corpo material, apenas seu volume corporal foi modificado. Porém, se considerar-

se fenomenologicamente, a magreza ou a gordura, elas apontarão para “minha magreza” ou à 

“minha gordura”, desvelando sua própria maneira de ser-no-mundo, deixando de se 

considerar o sentido que cada Dasein atribui ao seu corpo. Alguns desses sentidos foram 

desvelados através das experiências das entrevistadas da pesquisa, o que se verá mais adiante. 

 O homem, para Heidegger (1987/2001), não pode ser compreendido como um ente 

simplesmente dado, como objeto. Pois o Dasein é o único ente que o modo de ser é o da 

existência; o Dasein é ser-no-mundo, o que não seria possível e nem suscetível de qualquer 

espécie de objetivação/determinação. Com isso em vista, é realmente possível, portanto, que 

exista essa cisão corpo/mente? Como a questão da técnica se apresenta em nossa 

contemporaneidade, ao se pensar a anorexia nervosa? 

 É compreendido, pois, que o dizer sim à tecnicidade serve como auxílio no tratamento 

de tantas doenças, não somente as psiquiátricas; não podendo simplesmente se negar o uso 

das ferramentas de enfretamento às doenças, pois “tudo depende de se manipular a técnica, 

enquanto meio e instrumento, da maneira devida” (Heidegger, 1954/2012, p. 12); 

principalmente levando em consideração que a questão não é abandonar todo o avanço e 

conhecimento médico – e, no caso, psiquiátrico. Porém, é preciso um cuidado especial ao 

fazer o uso do conhecimento médico e/ou psicológico diante dessa situação: quem se 

apresenta ali para o profissional é uma pessoa e seus sintomas – o que, geralmente, é mais é 



64 

 

visto e mais apontado em um tratamento – porém, estes são parte de sua vida, de sua 

experiência de ser-no-mundo, de seu horizonte histórico. Assim, é necessário que exista o 

cuidado para que essa pessoa não seja coisificada, ou seja, reduzida apenas aos sintomas 

manifestados e nela aplicada somente técnicas (usos de diagnósticos, medicação, determinada 

forma de tratamento, objetificação da experiência do Dasein, etc). Não existiram, pois, outras 

formas de tratamento que pudessem ser acrescentados ao que já é realizado? 

 Diante dessa questão diagnóstica na psicopatologia, pelo olhar fenomenológico, e 

retomando um pouco o capítulo anterior, remeto-me a Tenório (2003) que compreende isso 

como um modo de existência do ser, estando nessa intrínseca relação com o mundo, em um 

dado momento, e os sentidos que se constroem perante sua experiência. Assim sendo, o 

diagnóstico faz referência a uma leitura existencial, ou ainda, a uma compreensão do modo-

de-estar no mundo do ser. 

 E aqui é importante falar sobre a importância de olhar para a experiência de quem 

passa pela anorexia nervosa: pode-se pensar que sua experiência está intrinsecamente ligada 

ao seu horizonte histórico e o da sociedade atual. E assim, a maior parte do tempo, imerso no 

mundo técnico, fica o questionamento se não faz com que se busque uma padronização, 

padronização de corpos, comportamentos e até objetivos de vida, imersos na impessoalidade. 

Estando, pois, o Dasein na possibilidade de estar entregue e imerso na questão da 

técnica e envolto pelo pensamento calculante, sem reflexão diante do uso da mesma, e com o 

pensamento heideggeriano de “cada um é o outro e ninguém é ele mesmo” (Heidegger, 1981, 

p. 51), chega-se no tocante ao estar no modo-de-ser da massa, que busca o mesmo padrão e 

vive de acordo com os mesmos ditames.  Isso remete ao pensamento de Heidegger sobre 

inautenticidade e angústia. O filósofo abordava a angústia como possuindo, basicamente, dois 

caminhos: que seriam uma forma de buscar a autenticidade ou ficar preso na angústia e na 

inautenticidade. A angústia pode levar a uma abertura de sentidos, em uma tentativa de 
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escapar da inautenticidade, buscando a singularização, rompendo com a familiaridade 

cotidiana. Para Heidegger, só o homem se angustia, assim como só ele existe e tem 

compreensão do ser. Para ele, a angústia é um fenômeno existencial da finitude humana 

(Heidegger, 1981).  

Heidegger (1927/2013; 1981) levanta uma interessante discussão acerca do que ele 

chama de modos próprio e impróprio de se existir. Ele acreditava que, na maior parte das 

vezes, a existência tende ao fechamento e não realiza suas possibilidades de ser; esse modo de 

ser ele chama de impessoal (ou impróprio). Nesse modo de ser, o Dasein preserva o 

conhecido e evita a abertura de sentido, restringindo suas possibilidades de ser. No entanto, o 

que o Dasein é ou pode-ser se dá através da abertura de possibilidades de seu mundo. 

 Já com relação ao ser-no-mundo de um modo pessoal (ou próprio), não é algo relativo 

à conquista e nem que perdure definitivamente. É uma decisão, é uma escolha que se coloca a 

todo o momento. O Dasein pode vir a redescobrir sua existência ao atribuir novos sentidos ao 

que já estava dado em sua cotidianidade mediana. Nesse modo de ser mais próprio, o Dasein 

desvela as possibilidades de sentido de si mesmo e dos entes que lhe vêm ao encontro no 

mundo, fundamentando na experiência de sua alteridade, renovando suas possibilidades 

existenciais mais próprias, na conquista de si mesmo como ser-aí (Heidegger, 1927/2013). As 

possibilidades pessoais e impessoais da existência estão sempre em jogo. 

Então,  

     em suma, para Heidegger, a vida cotidiana faz do homem um ser preguiçoso e cansado 

de si próprio, que, acovardado diante das pressões sociais, acaba preferindo vegetar na 

banalidade e anonimato, pensando e vivendo por meio de ideias e sentimentos 

acabados e inalteráveis, como ente exilado de si mesmo e do ser (Chauí, 1989/1996, p. 

8). 

 

 No modo de ser impessoal, o Dasein preserva o conhecido e evita a abertura de 

sentido, ou seja, restringe suas possibilidades de ser (Heidegger, 1981). E o que movimenta o 

ser-aí entre um modo de ser e outro é a angústia. Esta é “dentre todos os sentimentos e modos 



66 

 

da existência humana” (Chauí, 1989/1996, p. 8) o que impulsiona o homem ao encontro de 

sua plenitude. É, então que “a partir desse estado de angústia, abre-se para o homem, segundo 

Heidegger, uma alternativa: fugir de novo para o esquecimento de sua dimensão mais 

profunda, isto é, o ser, e retornar ao cotidiano; ou superar a própria angústia (...)” (Chauí, 

1989/1996, p. 9).   

 Heidegger (1927/2013) fala também sobre um chamado para que o Dasein se torne 

mais próprio. O filósofo denomina de “clamor”, que pode ser conhecido como “voz da 

consciência”. Essa voz surge de forma silenciosa e convoca o Dasein a assumir sua 

possibilidade de poder ser singular, conquistando seu projeto de um modo mais livre. 

 Ainda que a angústia faça o homem movimentar-se entre esses modos de ser, existem 

circunstâncias que levam o ser a cair na impessoalidade, para o agir na coletividade. Talvez 

seja possível pensar na relação entre o não-comer e um possível modo impróprio da 

existência, levando em consideração que é no mundo, e a partir dele, como horizonte de 

constituição dos sentidos, que a experiência do não-comer pode ser compreendida. Assim 

como as conseqüências desse não-comer, sendo o emagrecimento extremo uma delas. Estaria 

a busca por um corpo magro associada à questão da impessoalidade, na qual todos (e 

ninguém) buscam o mesmo padrão de beleza? Outra questão que pode ser levantada aqui é se, 

imersos nessa busca (possivelmente impessoal) pela magreza, a pessoa não estaria 

restringindo suas possibilidades de ser? 

 No entanto, como dito anteriormente, o homem está sempre nesse movimento entre o 

pessoal e impessoal. Mesmo que possa ser pensado sobre uma pessoa, na experiência da 

anorexia, estar no modo impróprio, não quer dizer que ela continue nele, mas, sim, nesse 

movimento. Lembrando que estar no impessoal não significa algo bom ou ruim, é apenas o 

modo-de-ser daquele Dasein. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Chegamos ao ponto em que será explicitado o caminho que a pesquisa percorreu para 

atingir o objetivo proposto, qual seja, compreender a experiência de anorexia, através do olhar 

fenomenológico-existencial.  Investigar, de acordo com Critelli (1996), “é sempre colocar em 

andamento uma interrogação. É perguntar. Não se sai em busca da compreensão de um 

fenômeno tentando aplicar sobre ele uma resposta já sabida sobre ele mesmo” (p. 25). 

Estamos sempre buscando esse vir-a-ser, esse movimento, sendo o ser do homem uma 

abertura às infindáveis possibilidades. 

 

4.1 – Método 

Este estudo é caracterizado como uma pesquisa qualitativa com foco fenomenológico, 

norteado em seus aspectos epistemológicos, metodológicos e teóricos pela fenomenologia 

heideggeriana.  

A pesquisa fenomenológica, segundo Dutra (2002), significa: 

     Ao contrário da pesquisa científica tradicional, a relação estabelecida nessa técnica de 

pesquisa situa-se muito mais próxima de uma relação de intersubjetividades, própria 

do existir humano e da própria clínica, a qual se insere numa perspectiva existencial. 

Isso porque o encontro ao qual nos referimos aqui implica a abertura dos sujeitos à 

experiência, nesse caso, pesquisador pesquisado, quando um deles revela-se para o 

outro, que, por sua vez, é afetado por essa e na sua experiência (Dutra, 2002, p. 374). 

 

 A estratégia utilizada para atingir os objetivos propostos foi o uso da narrativa, como 

instrumento de acesso à experiência. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, com uma 

pergunta disparadora – “Como foi, ou como é, a sua experiência de anorexia?” – que 

permitiu à entrevistada falar sobre sua vivência. Diante desta pergunta disparadora, é 

necessário citar Heidegger (1927/2013), quando ele diz que “todo questionar é um buscar” 
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(Heidegger, 1927/2013, p. 40). E, aqui, busco os possíveis sentidos atribuídos, à experiência 

da anorexia nervosa, das minhas entrevistadas. 

Na pesquisa fenomenológica consideram-se a experiência vivida, a historicidade, as 

muitas formas de linguagem, o tempo, isto é, a experiência como instrumento indispensável 

para a compreensão da existência humana. Esse modo de olhar e compreender o mundo, e as 

variadas formas de expressão do ser-aí – que somos nós, os homens, que coexistimos com os 

entes – levam a uma mudança na visão de homem e a forma como compreendê-lo, sendo o 

pesquisador fenomenológico aquele que viabiliza esse “projeto” de olhar o homem 

diferenciadamente das ciências naturais, por exemplo, e sendo as relações subjetivas entre 

pesquisador e fenômeno consideradas (Souza, 2007). 

O pesquisador, então, aproxima-se dessa realidade e faz parte da experiência narrada, 

visto que o poder estar-com-o-outro faz parte do poder estar em contato, e de se comunicar; o 

ouvir e contar história fazem parte deste contexto, que assume suas próprias configurações na 

ocasião da entrevista (Dutra, 2002). 

É através da relação existente entre sujeito e pesquisador que é possível aproximar-se 

da experiência vivida. Essa ideia remete ao pensamento de Heidegger (1981) de que “um 

sujeito nu, desprovido de mundo, nunca é” (p.31), referindo-se à questão de não existir um 

homem que não esteja relacionado a outro. O ser-aí é, originariamente, ser-com-os-outros; 

sendo o homem um ser de relação.  

Diante das relações e do mundo, o homem é um ser de compreensão, ele está sempre 

compreendendo e dando sentidos ao mundo. Porque o Dasein é abertura, o movimento para a 

compreensão não para e se dá em uma circularidade. Para Heidegger, de acordo com Dantas 

(2011a), a compreensão é a estrutura fundamental da existência humana. Com isso, e trazendo 

a questão da compreensão e interpretação das falas das entrevistadas, “a existência traz em si 

os recursos de sua compreensão e é, pois, desses recursos que a hermenêutica deve lançar 
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mão” (Dantas, 2011a, p. 4). A interpretação é uma elaboração do que já foi compreendido. 

Para Heidegger (1927/2013), o que foi interpretado não é isento de pressuposições. Na busca 

pela compreensão, o ente vai se abrindo às suas possibilidades. 

Segundo Heidegger (1927/2013), pois:  

     No compreender, a presença projeta seu ser para possibilidades. Esse ser para 

possibilidades em compreendendo é um poder-ser que repercute sobre a presença as 

possibilidades enquanto aberturas. O projetar inerente ao compreender possui a 

possibilidade própria de se elaborar em formas. Chamamos de interpretação essa 

elaboração (p. 209). 

 

Para ele, portanto, a interpretação está fundada no compreender, sendo o interpretar 

uma elaboração das possibilidades que são projetadas no compreender. Com base nisso, 

afirma-se que toda compreensão é implícita ou explicitamente interpretativa, conforme aponta 

Almeida (2014). E o fenômeno sempre vai ser entendido a partir de um determinado aspecto, 

o qual deve ser compreendido como aquilo que se torna conhecido, como uma coisa que se 

manifesta e é compreendida. É importante apontar que o ponto pelo qual o Dasein inicia a 

compreensão e interpretação, é o tempo. Com vistas disso, pode-se dizer que o tempo é o 

horizonte da compreensão e interpretação do ser. 

Azevedo (2013) afirma que “em Heidegger, vemos uma noção de compreensão de 

algo como provisório, relativo àquele momento em que se produz, nas condições de afetação, 

que a abertura ao mundo propiciaram, à clareira que ilumina o fenômeno a ser desvelado” (p. 

89). 

Para finalizar a questão sobre compreensão e interpretação, pela ótica fenomenológica 

heideggeriana, segundo Sá (2002), não se é primeiro homem e, só depois, pode-se 

compreender. Ser homem é já ser uma abertura pré-compreensiva; interpreta-se somente 

porque já foi compreendido.  

No que concerne ao procedimento de análise busquei a interpretação das entrevistas 

com base na analítica existencial. Tendo isto em vista, construtos como Dasein, ser-no-
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mundo, ser-com, corporar, inautenticidade, angústia, técnica e tonalidade afetiva 

apresentaram-se como possibilidades na interlocução da analítica existencial com as 

narrativas provenientes das entrevistas. 

 O caminho percorrido para a análise das falas das participantes passou pelo 

registro/gravação das entrevistas. A gravação e, posteriormente, transcrição e literalização da 

entrevista na íntegra, objetivaram a leitura dos relatos no momento da análise, dando-me 

acesso à leitura atenta sobre o conteúdo; e, já durante a análise, pude apreender e descrever a 

forma de manifestação do fenômeno investigado. 

 

4.1.1 – As colaboradoras do estudo 

Como as colaboradoras foram selecionadas? O percurso seguido foi o de divulgação, 

entre os profissionais da área da saúde, quais sejam: nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, 

médicos – assim como divulgação virtual – rede social e blogs. Na divulgação foram 

explicitados os objetivos da pesquisa, informações referentes ao mestrado e o tema estudado 

(mulheres na experiência da AN). Foi solicitado que, caso a pessoa atendesse aos critérios do 

estudo ou conhecesse alguém que está (ou esteve) vivendo a experiência da anorexia nervosa, 

contatasse a pesquisadora ou repassasse a mensagem da divulgação. Ficou claro que o 

interesse do estudo era compreender a experiência na AN e que todo o contato seria sigiloso.  

 O texto divulgado foi este: “Pessoal, em função do meu mestrado em psicologia, pela 

UFRN, estou à procura de voluntárias do sexo feminino com Anorexia Nervosa*. Caso você 

conheça alguém que está (ou esteve) na experiência da anorexia nervosa repasse essa 

mensagem. Meu interesse é compreender essa experiência. Lembrando que todo o contato 

será sigiloso. Caso possa também auxiliar minha pesquisa compartilhando minha mensagem 

com seus amigos, agradeço.  

Atenciosamente, 
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Élida Cunha 

psicóloga e pesquisadora (CRP 17/1556)  

Contatos: elida.mnc@gmail.com ou inbox 

*Características principais da AN (Anorexia Nervosa): perda exagerada e rápida de peso 

(assim como medo de ganho do mesmo); autoimagem distorcida (acha-se gorda mesmo 

estando muito magra); preocupação excessiva com o corpo, alimentação e consumo de 

calorias; excesso de atividade física; amenorreia, nos casos mais avançados”. 

Foram entrevistadas duas pessoas, tendo em vista que, com base na pesquisa 

fenomenológica, o número de participantes não apresenta preponderância, pois esta forma de 

pesquisa não visa à quantidade e sim a profundidade da experiência, já que é um tipo de 

pesquisa que busca a compreensão da vivência. Assim como a especificidade do público alvo 

que, como já foi manifestado, há baixa notificação do transtorno, sendo comum que pessoas 

adoecidas pela AN, não se reconheçam enquanto tal.  

Realizei incontáveis ligações e estabeleci inúmeros contatos, na busca por realizar a 

pesquisa. No entanto, a maior parte deles foi infrutífera, no que tange às entrevistas, de fato. O 

que, de certa forma, já era esperado. Apontei, logo no início dessa dissertação, que este é um 

público de difícil acesso. No entanto, a pesquisa fenomenológica se propõe a conhecer e 

buscar o aprofundamento da experiência, o que não diz respeito, necessariamente, ao número 

de participantes. 

Das duas entrevistadas, uma estava no adoecer da Anorexia Nervosa, e tinha 17 anos, 

e outra que já tinha estado no adoecer e hoje tem 30 anos. O número foi definido de acordo 

com as possibilidades desveladas no próprio campo de pesquisa. 

Com isso em vista, o contato ocorreu, inicialmente, de duas formas: o profissional 

indicou à pesquisadora a paciente com o quadro, depois de já haver questionado sobre seu 
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interesse em participar da pesquisa (1); e, ainda, a pessoa que se identificou com o que esteve 

na divulgação e entrou diretamente em contato com a pesquisadora (2). 

 

4.1.2 – Narrativa 

Foi explicitado anteriormente que o homem é ser-com-os-outros; sendo o homem um 

ser de relação. Na entrevista fenomenológica não seria diferente, é uma relação de ser-com-o-

outro, relação na qual a entrevistada, então: 

     nos conta a sua história, narrando os fatos, acontecimentos e afetos que percorrem a 

sua trajetória vivencial. E, na medida em que o faz, desvela a sua experiência, ao 

mesmo tempo em que a constrói e reconstrói, através da linguagem. Ao contá-la, ela 

nos introduz na sua vida, sensibiliza-nos e coloca-nos como participantes da sua 

experiência, fazendo do pesquisador um sujeito dessa experiência (Dutra, 2002, p. 

371). 

 

A narrativa, pelo olhar heideggeriano, é de fundamental importância, pois é através 

dela que a coisa desvelada é conservada, é através, então, da linguagem que o que foi 

desvelado pode ser registrado. Critelli, de forma tão leve, nos fala que o que foi desvelado é 

exposto na e pela palavra. É o homem quem guarda o sentido do ser, através das palavras. “A 

linguagem é a morada do ser” (Critelli, 1996, p.74).  

Assim, a narrativa, segundo Dutra (2002), destaca-se na pesquisa fenomenológica, 

pois a expressão da experiência se dá através da linguagem, atribuindo sentido ao vivido. 

Heidegger (1927/2013) defendia que “o fundamento ontológico-existencial da linguagem é a 

fala” (p. 223), ela é tão originária quanto a disposição e o compreender. Ele vai além e 

defende ser necessário apropriar-se do conhecido, abrindo-se à afetação das experiências para 

dar forma à sua interpretação. 

Schuback (2005) diz que “palavras são fontes de sentido e não portadoras ou 

continentes do já sabido”, sendo a linguagem “pensamento e palavra a partir da experiência” 

(p.18). 
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A presente pesquisa é uma forma de registro, que se deu através da narrativa. Assim 

sendo, a experiência das entrevistadas foi registrada, o desocultamento foi registrado, já que o 

desvelado precisa da palavra como forma de registro, senão volta para o ocultamento. “Só o 

que é falado pode ser presença” (Critelli, 1996, p.76). 

 

4.1.3 – Diário de Campo 

Tudo que foi produzido foi anotado em um diário de campo, servindo também como 

instrumento de pesquisa, no qual foram registradas impressões sobre as entrevistadas, os 

lugares, as expressões corporal e facial, assim como sobre os sentimentos e pensamentos que 

em mim emergiram. Foi registrado o máximo que dizia respeito a essa relação ser-com 

pesquisadora e pesquisada. O uso de mais esse instrumento buscou auxiliar na compreensão 

das experiências de pesquisadas e pesquisadora.   

Diários são formas de bordar a experiência no papel, são a experiência e fala 

recordadas, são marcas da memória, tendo em vista que o escrever é se comunicar. Através 

dele é comunicado o vivido, percebido, sentido, é tecer histórias interligadas, que também são 

tecidas por entre outras narrativas. É uma forma de ver, pela perspectiva de quem escreveu, a 

experiência e como ocorreu o desvelar dessa troca existente na entrevista. Escrever diários se 

apresenta como momentos para a criação de sentido, manifestando-se enquanto registro 

plural, porém único (Aun, 2005). Escrito pela própria entrevistadora, o Diário de Campo foi 

um testemunho, uma forma de compartilhar experiência. 

 A seção de interpretação das entrevistas vem permeada por meus escritos no diário de 

campo.   
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4.1.4 – O percurso ético  

A entrevista ocorreu em espaço determinado anteriormente, em conjunto, com a 

pesquisadora e a pesquisada. Como já dito anteriormente, foram duas pessoas entrevistadas e 

os encontros com as mesmas se deram da seguinte forma: um encontro individual para a 

entrevista e, no caso da segunda entrevistada, um segundo encontro para entregar-lhe a 

literalização da sua entrevista. Com a primeira entrevistada, no entanto, não consegui contato 

posterior e, então, não nos encontramos mais após a entrevista. 

No momento da entrevista, elas assinaram Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice I). No caso da entrevistada menor de 18 anos, o TCLE 

(Apêndice II) foi assinado pela pessoa responsável e a menor teve acesso à leitura do mesmo, 

assim como teve seu próprio documento, o Termo de Assentimento (Apêndice III), no qual 

poderia concordar ou não com a realização da entrevista. Ainda com relação às questões 

éticas, as participantes assinaram o termo de autorização de gravação de voz. 

O presente estudo foi submetido e aprovado pela comissão de ética para análise de 

projetos de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo o 

CAAE (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética) o de número 

42952015.0.0000.5537. 

À participante foi informado sobre o sigilo com relação aos seus dados de 

identificação e fiquei atenta para a possibilidade de encaminhamentos, pois houve riscos na 

pesquisa: a entrevista poderia mobilizar conteúdos que precisassem ser olhados e por mim 

cuidados ou ainda outros profissionais. Desse modo, comprometi-me, caso percebesse 

conteúdos que tivessem sido mobilizados e precisassem ser cuidados, assim como poderia 

fazer encaminhamentos para colegas psicólogas ou ao próprio Serviço de Psicologia Aplicada 

– SEPA –, a clínica escola de psicologia da UFRN.  
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Apesar dos riscos citados anteriormente, isso poderia ser positivo para a entrevistada, 

na medida em que, como psicóloga, eu poderia oferecer suporte psicológico, caso fosse 

necessário. A ideia inicial era que as entrevistas fossem transcritas e entregues às 

entrevistadas, podendo suas falas serem lidas e assim, gerar reflexões pessoais diante das 

mesmas. No entanto, como já exposto, esse segundo encontro aconteceu apenas com uma das 

entrevistadas. 

Sobre as literalizações pode-se dizer que “os depoimentos são comentados e 

interpretados, a partir dos significados que se revelam na experiência narrada e como produto 

das reflexões feitas pelo pesquisador na sua trajetória de vida pessoal e profissional, 

ancoradas numa ótica existencial da condição humana” (Dutra, 2002, p. 377).  

Foram tomadas as precauções necessárias para garantir e respeitar os direitos e a 

liberdade dos sujeitos pesquisados. As colaboradoras foram informadas sobre o objetivo e o 

desenvolvimento da pesquisa, dando a elas a escolha em participar da pesquisa, garantindo-

lhes, ainda, o direito de, após consentirem em participar, se retirarem da pesquisa a qualquer 

momento. Foi respeitado o tempo necessário à reflexão individual. Está garantido o 

anonimato das informações e depoimentos das participantes. Foi firmado o compromisso de 

seguir as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos do 

Conselho Nacional de Saúde (2012) em todos os seus aspectos e garantido, 

incondicionalmente, a publicação dos resultados e o uso exclusivo para finalidade desta 

pesquisa. 

 A análise, então, seguiu por esses caminhos: transcrição e literalização das entrevistas; 

leitura das referências concernentes à temática e olhar heideggeriano, interpretação 

hermenêutica, análise do diário de campo e, finalmente, a síntese compreensiva da 

experiência.  
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É importante apontar, aqui, como a pesquisa utilizou-se de acordo com ideias 

heideggerianas, da interpretação hermenêutica. Segundo Santos (2012), é através de 

exercícios hermenêuticos que, o modo de experienciar as relações, esclarece a condição de 

projeto a que os homens estão integrados, não sendo suas experiências compreendidas como 

objetos conclusos, que devem ser explicados. O exercício compreensivo da hermenêutica não 

se apresenta enquanto técnica, que pode ter aplicações e medições. Então, a presente pesquisa 

não usa a compreensão hermenêutica enquanto uma técnica, mas, sim, como modo de 

abertura ao fenômeno que ali se desvela. 
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5 - UM OLHAR PARA O FENÔMENO ANOREXIA 

É nosso dever meditar no tipo de encontro  

capaz de parir o evento, capaz de puxar  

um recluso até o lugar  

da manifestação de tudo que é. 

Juliano Pessanha 

  

 

 Chega-se, então, à parte na qual tanto gerou expectativa em mim, pesquisadora, o que 

sempre me levava a pensar “e afinal, o que eu consegui através das entrevistas? O que foi 

desvelado? Como minha pesquisa pode contribuir no campo científico?”. 

 

5.1- As entrevistadas 

 Aqui apresento as possíveis considerações e interpretações das entrevistas realizadas. 

Foram duas entrevistadas: Lia e Tris1. Houve um encontro com cada participante e cada 

entrevista durou cerca de uma hora.  

 Primeiramente faço as interpretações em seções separadas e, ao final, aponto alguns 

pontos em comum que me chamaram a atenção, e que podem ser pensados e discutidos. 

 Um pouco do que percorri será contado a seguir, durante as análises. 

 

5.1.1 – Lia - “Não sei se um dia vou descobrir o que é verdade”  

 Depois de tantos contatos frustrados e ligações nas quais eu ouvia “Que pesquisa 

interessante! Mas, desculpa, não posso te ajudar” ou as pessoas que ainda tentavam, “Eu não 

conheço, mas vou te dar o número de algumas pessoas que possam conhecer”, enfim, uma 

pessoa ligou para a clínica onde atendo, deixou nome e número e pediu para que eu 

retornasse. Pensei, “vamos lá para a ligação”. Liguei e a achei tão sem energia, que comecei a 

                                                           

1 Nomes fictícios 
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duvidar se ela realmente iria à entrevista. Mas o que eu esperava? Alguém gritando de 

felicidade junto comigo?! 

 No dia e horário marcados com a adolescente e sua mãe – a presença da mãe se faz 

importante, já que a entrevistada tinha menos de 18 anos e o TCLE precisava ser assinado 

pelo responsável – elas chegam atrasadas, me provocando ansiedade e angústia. Tic, tac, tic, 

tac, o relógio não para de repetir. 

 Elas chegam e informo sobre as questões éticas. A mãe espera na recepção e, então, 

começo a entrevista. Ao longo de sua narrativa, a entrevistada cita ter lido, e gostado, o livro 

“Garotas de Vidro”, através de sua leitura ela se dá conta de algo sobre a anorexia, como 

ainda será citado, mais para frente. Diante de sua identificação com o livro, é que vem o nome 

pelo qual a chamaremos: Lia2. 

 Lia, 17 anos, estudante, mora com a família. 

 Lia conta um pouco da sua experiência de não-comer, que começou há cerca de dois 

anos, apesar dela mesma se dizer magra e a pouca alimentação ter sido uma constante em sua 

vida. 

 “Pode parecer um pouco estranho, mas eu não me vejo como algo ruim. Porque eu 

admiro muito a pessoa ser magrinha. Eu vejo isso como um caminho para ter esse estilo de 

vida. Já vi histórias de pessoas que morreram, que ficaram muito doentes, mas eu não 

consigo ver como doença. (...). Desde pequena eu tive muita dificuldade para comer, todo 

mundo reclama que sou bem ruim para comer. (...) esse ano mesmo que as médicas falaram 

[sobre a anorexia], mas eu sempre tive esse estilo de vida de não comer. Mas foi há cerca de 

uns dois anos que comecei a não comer por não querer”. 

                                                           

2 Lia é protagonista e narradora do livro Garotas de Vidro, da autora americana Laurie Halse Anderson (2012). 
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 Lia denomina seu modo de estar no mundo atual como estilo de vida. Então, quem 

falou para ela sobre a anorexia?  

  “Ninguém falou diretamente para mim sobre a anorexia. Eu falava como me sentia 

em relação ao meu corpo, porque eu estava mais magra na época. Aí ela [psicóloga] chegava 

e perguntava, mas nunca me disse diretamente. Por mais que eu tivesse esses pensamentos de 

querer um corpo daquele jeito, mas eu nunca me vi dizendo que tinha anorexia. Não 

diretamente. (...). A psiquiatra me falou sobre sua pesquisa e eu quis participar”. Mais a 

frente abordarei o que a motivou a buscar ajuda profissional. 

 Fiquei me questionando ainda mais o que a fez, em alguma medida, querer participar 

da pesquisa, mesmo sabendo que o tema era a AN? Sua resposta é uma, que é recorrente em 

toda entrevista, “não sei, é confuso isso” ou “não sei, isso é muito complexo”. Lia diz também 

que  

 “Quando a psiquiatra falou sobre a pesquisa, eu lembrei que eu vou para psicóloga 

toda semana, aí, em alguns casos, é que ela cita a anorexia. Eu acho que é isso que me faz 

cair na real. Eu não sei explicar, é confuso mesmo. (...) é complexo isso”. 

 Apesar de ser “confuso” e “complexo” e ela ver a AN como “estilo de vida”, Lia se 

disponibilizou a participar de uma pesquisa cujo tema é exatamente esse. 

 Lia conta que algumas pessoas vinham falar com ela, “brigar” para que ela comesse, 

porém conta nunca ter se preocupado quando as pessoas falavam que emagrecer muito faz 

mal, “por mais que as pessoas viessem falar, mas na minha visão eu não iria chegar a esse 

ponto. É como se fosse fantasia, às vezes. Eu nunca cheguei a me sentir mal mesmo”. Já que 

ela se sentia bem com seu corpo magro, não chegava a passar mal (desmaios, por exemplo, 

por falta de alimentação) e vê como estilo de vida, faz total sentido, durante todo seu relato, 

que ela não acreditasse que algo ruim (como se vê nos noticiários) pudesse acontecer como 

consequência do seu não-comer. A forma como ela se sente “hoje meu pensamento é a mesma 



80 

 

coisa. A única diferença é que eu não consigo não-comer, como antes. A diferença maior é 

essa”.  

 Ela fica questionando a si se o não conseguir mais manter-se em jejum é pela ação dos 

medicamentos que ela toma (dois antidepressivos). Porém, para não se sentir mal novamente, 

emocionalmente falando, ela não cogita fortemente parar com os remédios. “Já pensei em 

parar de tomar os remédios, só que eu lembro da minha situação emocional e eu não quero 

voltar como eu estava antes. É isso que me faz continuar tomando”. Algo “emocional” foi 

necessário despontar para que pudesse existir algum tipo de autocuidado e para que, em 

alguns momentos, ela pudesse ser vista. 

 Ela acredita que os antidepressivos que toma contribuíram para que ela não 

conseguisse mais controlar sua alimentação como antes. Então, conta que ganhou 6kg, o que 

gera grande irritação “quando vou vestir uma roupa, por exemplo, e não entra mais. Mas eu 

não consigo ficar remoendo aquilo. Mas fico bastante irritada. E quando eu como muito 

também, me sinto com raiva de mim mesma, por não ter resistido à comida”. 

 Lia conta ainda que gosta “da ideia de poder controlar minha alimentação, é uma 

coisa que eu consigo controlar. Mas hoje em dia não consigo nem controlar o apetite”, o que 

gera chateação e frustração, por não conseguir mais ter esse demasiado controle no que cerne 

à sua alimentação. “Eu como mais por meu corpo pedir”, do que por vontade própria. 

Interessante pensar o quanto não controlar mais sua alimentação gera tamanha irritação, 

estaria Lia controlando ou, talvez, sendo controlada? 

 Ela diz reclamar “muito para as médicas que meu peso está aumentando. Eu não 

quero”, e que tem pensado “em fazer exercícios e mais alguma coisa porque eu queria voltar 

a pesar 39kg e voltar a ter o corpo que eu tinha antes. Mas por enquanto é só uma ideia”. 

Demonstrando insatisfação com seu aumento de peso. 
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 Um trecho que me chamou a atenção e me causou certa apreensão, foi quando ela 

conta que “algumas vezes eu cheguei a pensar em como seria ter menos [peso], mas eu não 

sei se conseguiria. Por mais que eu tivesse menos, em alguma hora eu não ia conseguir 

porque tem outras coisas dentro de mim [referindo-se aos órgãos]”. Então o que aconteceria 

com Lia caso ela não tivesse “coisas dentro” de si? Emagreceria ao ponto de não-existir mais? 

 Continuando o relato sobre o não-comer, Lia narra que, para ela, não era “nada de 

anormal [não-comer], como para algumas pessoas era importante fazer, pelo menos, três 

refeições ao dia, para mim era normal não fazer nenhuma. Não era nada de surpreendente e 

nada. Era minha rotina”.  

 Diante do seu corpo magro, quando as pessoas apontavam e afirmavam que ela estava 

muito magra, Lia diz que se “sentia bem quando eles me falavam isso”, era visto como um 

elogio. No entanto, “se eu olhar e vir que não estou, não serve de nada”. 

 Ao continuar o relato sobre seu corpo, Lia aponta que  

 “Eu, sempre fui assim, com esse corpo, mas quando eu me vejo, eu vejo que ta uma 

coisa em excesso em mim. Nesses dois anos para cá comecei a me ver assim. A maioria das 

pessoas diz que não vê. Mas sou eu mesma, eu me olho no espelho e acho que tem alguns 

lugares que têm muita coisa, por mais que não pareça, mas para mim tem”.  

 De acordo com Roehe (2012), baseado em Heidegger, o corpo humano não é 

compreendido como um objeto de carne e osso, e nem como um puro organismo, biológico. O 

Dasein não tem um corpo, ele é seu corpo, ele é corpóreo. O corpo humano expressa ideias, 

significados, experiências pessoais.  E, de acordo com Feijoo (2011), “a corporeidade nada 

mais é que um modo de existir naquele horizonte histórico” (p. 72). Com base nessa ideia, 

fico me questionando qual o sentido que Lia atribui a si mesma, à sua experiência do 

emagrecer e estar cada vez com o peso mais baixo. O que significa isso para ela?  



82 

 

 Sobre o seu corpo e seu peso, ela diz que “Hoje em dia eu me incomodo bastante com 

meu corpo porque, por exemplo, até um dia desse eu estava vestindo 34... eu pesava 39 kg 

nessa época, aí hoje em dia eu estou pesando 45”.  

 No entanto, Lia chega a apontar que é comum que sua alimentação seja mais restrita, 

trazendo uma conformidade familiar, já que “sempre foi assim”, e 

 “Desde pequena eu tive o apetite ruim, quando eu passava um tempo maior eles 

ficavam brigando. Mas acho que, de certa forma, eles já estavam acostumados. Às vezes 

minha avó dizia para lanchar na escola. Eu não comia, mas não era bem um segredo, era 

meio que normal”. Porém, hoje em dia, “minha avó fica chamando o tempo inteiro para eu ir 

comer; meu avô, quando eu como pouco, aí ele começa a reclamar. A cobrança para comer é 

mais por parte deles”. 

 Essa última fala chamou minha atenção para o papel familiar diante da situação do 

não-comer, a ausência de falas sobre sua mãe ficou forte para mim. Em outro trecho de sua 

narrativa, muito mais a frente, ela fala um pouco dessa relação com a mãe.  

 “A minha mãe é como se fosse minha irmã mais velha. Minha mãe fala “você não está 

gorda”, mas não é bem brincando, não sei... não é tão sério. Eu não sei explicar, mas não é 

uma relação de mãe e filha. Antes eu sentia muita falta dessa relação mãe-filha, acho até que 

foi uma das razões que me fez ir à médica também. Mas hoje em dia eu estou de lado com 

isso também. Esse é o jeito dela, não posso fazer nada. Eu tento não me preocupar tanto com 

isso. Mas sei lá, antes me entristecia, mas depois...”. 

 Em outro momento ela retoma as relações familiares e diz não ter intimidade com o 

pai “(...) eles são separados, acho que desde que eu nasci. Eu meio que nunca tive intimidade 

com eles, só com minha avó. A minha mãe é como se fosse minha irmã mais velha”. E mais 

para o fim da entrevista ela traz uma fala forte, mas que é dita de forma absolutamente 

impessoal: “por mais que eu não tenha culpa de ter nascido, eu acho que isso foi um 
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problema para os meus pais. É esse o pensamento que eu tenho e que agora eu estou tendo 

que lidar com o contrário”. Talvez, ao ser um problema para os pais, ela pudesse se sentir um 

peso. Como lidar com esse “excesso” de peso? 

 É interessante refletir sobre as relações estabelecidas na família de Lia. Segundo ela, 

seu padrão alimentar sempre foi de pouco consumo, não era algo que ela escondia, era 

explícito e toda sua família sabia. No entanto, somente de pouco tempo para cá que começou 

um olhar voltado para com sua alimentação, para com sua saúde. Isso aconteceu, segundo a 

cronologia que Lia narrou, após as profissionais (psiquiatra e psicóloga) terem alertado para a 

questão da anorexia. E aqui fico me perguntando: Ela era vista? Como ela era vista? 

 Trazendo a reflexão mais para o lado da relação entre Lia e sua mãe, penso no 

cuidado. O cuidado é constitutivo do Dasein, como já exposto em outro capítulo, então pode-

se pensar que existe, sim, cuidado nessa relação. Mas que cuidado seria esse? De que modo 

ele acontecia? 

 Outra impressão que tive foi a de que Lia se sente um fardo para quem convive com 

ela. Um fardo tão grande que ela, talvez, precise diminuir o peso para o outro. Incomoda tanto 

o outro, é um fardo tão grande, que ela quer sumir: (não) comer até sumir. Seria isso? 

 Lia fala sobre o admirar a beleza magra e narra que  

 “eu comecei a perceber que eu achava bonita a magreza quando eu via algumas 

pessoas e me dei conta que eu poderia conseguir aquilo. Acho que isso começou quando eu 

tinha em torno de 11, 12 anos, hoje tenho 17. Mas eu sempre fui magrinha. (...) São as 

imagens que as pessoas colocam, por exemplo. Eu acho que posso chegar assim. Não tão 

magra quanto, mas próximo. (...). Não as pessoas famosas, porque me parece meio artificial: 

elas têm muito dinheiro, podem fazer o que quiserem. É mais das meninas que são minha 

faixa de idade, que têm essa coisa mesmo, como estilo de vida. Mais ou menos isso, pessoas 

iguais a mim. (...). Acho que eu via muitas imagens e achava aquilo muito bonito, queria 
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aquilo para mim. Então acho que foi isso que me fez fazer isso consciente, com noção de 

querer”. 

 Chama minha atenção quando ela fala sobre pessoas famosas, de serem artificiais. E é 

exatamente nesse horizonte histórico que ela está inserida: beleza a qualquer custo, a 

importância da imagem, da beleza física, características tão próprias desse mundo 

contemporâneo. 

 Lia conta que antes ela conseguia ver o espaço entre suas pernas, “esse osso daqui 

[aponta para os ossos da bacia] eu também via bastante e eu acho isso muito legal. Aí quando 

eu não consigo ver isso, para mim, está fora do comum, do meu padrão”. Esse espaço entre 

as pernas e os ossos da bacia já não estão mais tão visíveis, segundo ela, porque seu peso 

aumentou. 

É comum, de acordo com Bittencourt e Almeida (2013), que os jovens, principalmente 

as adolescentes do sexo feminino, busquem um ajustamento dos seus corpos, no que cerne à 

exibição de um corpo considerado esteticamente adequado, tendo como padrão as imagens de 

mulheres consideradas ideais, como modelos e atrizes. Com ajuda das thinspiration (fotos de 

mulheres jovens e magras, que servem como inspiração), elas mantêm-se fortes no propósito 

de que qualquer sacrifício de desejos é válido para alcançar o objetivo estético. 

Em um mundo contemporâneo no qual o visual/estético assume forte influência, é 

comum que as pessoas busquem, ou sejam invadidas, por mais imagens. Essas imagens 

remetem a população à magreza, já que as artistas consideradas mais bonitas e bem-sucedidas 

são, em sua maioria, magras. As adolescentes, envoltas nesse contexto atual, não seriam 

diferentes: elas também estão expostas a essas imagens, como comecei a expor em parágrafo 

anterior. Somado a isso, é comum que se busquem as thinspiration, como já citado. Elas 

servem de incentivo para que se busque um corpo cada vez mais magro, iguais às imagens 

vistas na televisão e internet. Não sem razão, Lia também faz parte desse contexto e ela 
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reforça quando afirma que, de fato, olha as imagens de pessoas magras, considerando esses 

corpos bonitos e buscando esse ideal para si, para sua experiência corporal. 

Na busca por esses corpos que Lia olha(va) e admira(va), ela conta, sobre os sintomas 

físicos, que “Meu ciclo [menstrual] ficou confuso... eu não sabia desse detalhe, tava tudo 

bagunçado. Acho que vim me dar conta quando comprei um livro que falava de uma menina 

que tinha anorexia... O livro é Garotas de Vidro. Eu gosto bastante desse livro. E tem uma 

parte que ela fala desde o período que ela começou a ter esse estilo de vida foi quando ela 

parou de menstruar, aí me dei conta. Eu não sabia que uma coisa tinha a ver com a outra”. 

Achei interessante Lia, a entrevistada, ter falado sobre Garotas de Vidro e fui procurá-

lo para ler. O livro é narrado, e tem por protagonista, Lia, uma jovem de 18 anos, que está no 

último ano do colégio. Ela passou por uma recente internação, por causa de transtornos 

alimentares. Diante desse cenário pós-internação, sua ex-melhor amiga, Cassie, é encontrada 

morta em um motel. O motivo da morte é um problema consequente da bulimia. Quando 

ainda eram amigas, fizeram um pacto que se manteriam magras e assim elas começam a 

busca, cada uma a sua maneira, por serem magras.  O que me chamou atenção, e achei bem 

interessante e fenomenológico, é que o livro não aborda somente a história de uma menina 

que passa por um TA. O livro também mostra a relação dela com a família, a psicóloga, os 

amigos, assim como com o próprio corpo e o mundo a sua volta. É uma narrativa densa, em 

muitos momentos. Em certas passagens do livro percebo Lia tão perdida em meio às suas 

dores, dúvidas e angústias, me parecendo achar âncora no seu desejo de manter um peso cada 

vez mais baixo; das certezas que ela parece ter, a constante perda de peso aparenta ser uma 

das únicas. 

E foi esse livro que chamou atenção da minha entrevistada. Foi através dele que ela 

disse ter se dado conta que, realmente, poderia estar com alguns sintomas da anorexia – 

lembre-se que ela não fala diretamente, em momento algum, que desenvolveu a AN. Foi 
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através dele que ela relacionou as consequências do TA com algo que estava sendo vivido por 

ela naquele momento: a amenorreia. Algo externo, a narrativa do livro, foi o que fez a 

entrevistada alertar para a possibilidade da anorexia, ou para algo de ‘diferente’ que estava 

acontecendo com seu corpo. E, de fato, a amenorreia era, até pouquíssimo tempo, um dos 

critérios diagnósticos, isto é, uma das consequências da anorexia, sendo um indicativo sério 

de uma disfunção fisiológica.  

Retomando a parte dos tratamentos profissionais que Lia submete-se, ela afirma que 

faz tratamentos (psicóloga e psiquiatra, inicialmente), mas ela considera a anorexia um estilo 

de vida e não uma doença. Então o que a motivou a procurar esses acompanhamentos 

terapêuticos? Lia explica que procurou tratamento porque “estava me sentindo muito mal, 

internamente, eram questões emocionais. Foram os problemas em casa e o último ano na 

escola, aí juntou tudo... o tratamento da anorexia foi como conseqüência (...) eu ficava 

chorando por qualquer coisa”. Ela fala, então, que os motivos que a levaram a procurar foram 

a forma como ela estava se sentindo emocionalmente. Assim, pois, ela inicia o 

acompanhamento medicamentoso e o psicoterapêutico. Lia complementa contando que “eu 

sempre fui assim, mas nesses últimos meses estava insuportável. Aí falei com minha avó e a 

gente começou a procurar [ajuda profissional]”. 

 A forma como Lia pensa sobre ela mesma fica mais clara nesta sua outra fala 

“Eu penso em alguma coisa que me faz mal, tipo, eu penso coisas negativas sobre mim 

mesma. (...). Pensava muitas coisas... que não servia para nada, que não fazia diferença. 

Hoje ainda penso essas coisas de mim, mas não com a intensidade de antes. E esse ano fiz o 

ENEM para tentar ingressar na faculdade. Esava achando que não ia conseguir acabar, nem 

sequer fazia a prova, ficava lembrando de coisas da minha infância, tipo, meus avós 

brigavam muito quando era menor. (...) eu não espero nada de mim. [faz barulho com as 

mãos, indicando não se importar]. Para mim é normal se eu não conseguir alguma coisa”.  
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 Ela continua falando como se sente  

 “tem sido ruim carregar tudo sozinha, mas é melhor porque eu sinto que não to 

incomodando ninguém. Por mais que às vezes doa muito, mas é melhor para mim. Parece ser 

o melhor a fazer. Às vezes isso cansa bastante. Mas é melhor isso do que preocupar as 

pessoas com as coisas da minha cabeça”. 

 A fala dela sobre pensar ‘coisas negativas’ sobre si, a falta de contato com as pessoas, 

a escassez de vínculos, assim como seus sintomas depressivos relatados, me afetaram. Tive o 

impulso, que acabei contendo, de tentar ajudá-la de alguma forma, mesmo que fosse tentando 

acalentá-la. Assim como também fui afetada pela compreensão da possibilidade da existência 

de Lia estar tão atrelada à expectativa do outro, buscando a não-decepção do outro, o não-

incomodar, o que me remete à ideia de talvez ela buscar ser invisível, ou pouco vista. Ela 

conta, também, que não se sente fazendo morada em sua própria casa.   

 “A minha psicóloga fala que eu tenho que tomar meu lugar no mundo. Aí isso parece 

meio errado para mim, mas eu estou tendo que lidar com isso. Para mim, era algo normal eu 

não conseguir ficar à vontade na minha própria casa”. 

 Ao pensar sobre não-habitar sua própria casa, fisicamente falando, fico refletindo 

sobre como, e se ela habita, sua outra casa: seu corpo. Ao ouvi-la falar fiquei com a impressão 

de Lia, afinal, não habitar nada em sua vida. Nem sua casa, seu corpo, seu papel familiar, na 

escola, nas amizades. Ao falar sobre seu namorado foi que percebi que ali talvez haja alguma 

morada para si mesma. Esse habitar, para Heidegger (1954/2012b), diz da abertura de sentido. 

Ele se refere à construção de um sentido que pode vir a possibilitar, ao homem, uma 

aproximação com o seu ser si mesmo, de maneira a poder habitá-lo.  

 Trago Camasmie (2014) para a discussão e ela aponta: 

     habitar esse espaço de não correspondência, de estranheza, de desamparo, pode ser tão 

insustentável, que ele arrasta muitas vezes de volta o ser-aí a abrigar-se na convivência 

imprópria. É que na estranheza a ação não é possível, pois não há sentido que sustente 
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o agir. São os sentidos já sedimentados pelo mundo que orientam a ação do ser-aí, 

fornecendo-lhe condições de manter-se abrigado no mundo junto com os outros 

(p.130).  

 

 A convivência imprópria, que Camasmie (2014) se refere, me remeteu à discussão 

sobre impropriedade. Talvez Lia, por habitar um lugar de estranheza, seja “empurrada” à 

impessoalidade, experienciando, então, o viver da massa, a busca do “a gente” pela magreza. 

Que lugar “estranho” seria esse que Lia estaria habitando? 

 “Eu não sabia que eram sintomas de depressão, não diretamente. Achava que tinha 

alguma coisa errada, mas não a esse ponto. Quando a médica falou da possibilidade de 

tomar remédio, no caso a psicóloga, aí eu fiquei pensando no que minha avó ia achar. Esse 

foi o problema maior. (...). Não gosto de decepcionar os outros. E de me decepcionar? Não, 

porque eu não espero nada de mim. Para mim, é normal se eu não conseguir alguma coisa... 

Em relação às outras pessoas, não. Não gosto de decepcionar". 

 A narrativa de Lia me remete diretamente à tonalidade afetiva do tédio, que Heidegger 

(1927/2013) aborda, ela desvelando um desinteresse por si mesma, por sua própria vida. Ao 

distanciar-se de si, Lia nubla outros possíveis sentidos, que poderiam ser desvelados. Na 

tentativa de driblar seu desinteresse por si mesma, inclusive, ela acaba por afinar-se ao modo 

cotidiano da era da técnica. Sobre isso Feijoo (2011) fala que o Dasein ao lidar com o 

esvaziamento de sentido que a angústia traz, a existência pode aparentar ser inviável. 

O tédio revela o modo do ser se colocar diante do tempo. O tédio, enquanto tonalidade 

afetiva que se origina do fato do ser se confrontar com seu caráter de desinteresse por si 

mesmo, não é algo externo. Então, “a rotina e a repetição trazem consigo a ausência de 

sentido e, ao sentirmos que nada tem sentido, o tédio alerta para o insuportável do cotidiano, 

do familiar, do ser obrigado a viver” (Feijoo, 2011, p. 51).  

“Às vezes parece que, para algumas pessoas que eu tenho mais proximidade, elas não 

têm interesse em ouvir essas coisas. Estou me referindo às coisas que eu penso tanto em 
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relação a isso [da tristeza], em relação a peso. Não sei, às vezes eu falo para elas o que eu 

penso, mas... aí eu passei a escrever, a desenhar... A desenhar uma pessoa com ossos 

aparecendo, aquilo tudo que penso, aí eu tento fazer isso e guardar, sei lá... É a maneira que 

eu tenho para não deixar só comigo essas coisas”. 

 Senti-me, verdadeiramente, próxima a Lia durante sua fala e Heidegger (1981) aborda 

uma, entre outras, característica ontológico-existencial fundamental do ser-aí, o espacializar, 

“que é o sentir-se próximo ou afastado de alguém” (Heidegger, 1981, p. 15). O que não diz 

respeito somente a uma questão de espaço físico. Há a possibilidade de estar distante 

fisicamente de alguém, por exemplo, e sentir-me próxima dela. O contrário, então, também 

torna-se real: estar próximo de alguém e sentir-se afastado dele, como faz parecer a fala de 

Lia quando diz ter amigos e conviver com a família, mas não sentir-se, de fato, próxima a 

eles.  Fui, de fato, afetada com a fala da minha entrevistada. Aproximei-me de seu sofrimento, 

de não-habitar, de não confiar em si, do medo de decepcionar o outro; de ter sentido por um 

tempo que “tinha alguma coisa errada” consigo e, aparentemente, não saber o que fazer com 

esse sentimento.  

Para Heidegger (1927/2013), “o compreender pertence, de forma igualmente 

originária, à disposição (humor)” (Heidegger, 1927/2013, p. 349). O ser-com compreendendo, 

segundo o filósofo, pode escutar o outro. Em momentos como esses nos quais ela fala sobre 

como o mundo não a acolhe, como ela não se sente pertencente, me sinto afetada. Os sintomas 

depressivos dela me comovem e sinto, verdadeiramente, a vontade de ajudá-la. Inclusive, meu 

impulso era de, enquanto ela falava, ter um cuidado substitutivo, pois gostaria de fazer por e 

para ela.  O cuidado substitutivo, para Heidegger (1927/2013), é uma forma de cuidar fazendo 

tudo pelo outro, não permitindo que ele tenha autonomia por sua existência e por suas 

decisões. 
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 Aqui preciso pontuar somente que o filósofo da existência não faz juízo de valor entre 

os modos de cuidado, ele apenas afirma que o cuidado é uma estrutura ontológica, 

apresentando diversas possibilidades ônticas de ocorrer. Portanto, não é a intenção nem de 

Heidegger, ao discutir sobre os modos de cuidado, nem o meu em dizer aqui que um cuidado 

é melhor que outro ou que, ainda, a família deveria agir de determinada forma. 

 Lia apontou, como mostrado anteriormente, certo distanciamento familiar. Ao contar 

sobre seus vínculos de amizade, e a abertura que tem para conversar sobre suas questões, ela 

fala que nunca teve muitos amigos, que tem namorado há quase dois anos e  

 “ele fica um pouco preocupado. Eu estava sempre desviando, para não levar bronca, 

‘ah, você vai ficar doente se você continuar isso’, e algumas pessoas lá da escola me diziam 

para parar também. Quando ele falava me incomodava um pouco, mas das outras pessoas, 

não. Ele ficava preocupado... Só por isso. Mas das outras pessoas eu não me incomodava, 

não. Se elas achassem que eu estava doente, não fazia muita diferença”. 

  O não-ter lugar no mundo, que senti durante toda a entrevista de Lia, me remete ao 

pensamento de Critelli (1996) de que é condição existencial do homem a não-pertença ao 

mundo, a inospitalidade. O mundo não nos oferece fixação, nem nos abriga, nem nos acolhe, 

como acontece com os elementos naturais. 

 O que seria a depressão, com a qual Lia é diagnosticada e medicada, se não a falta de 

sentido diante do mundo? O mundo é “uma trama fluida, que desaparece sob nossos pés tão 

logo o sentido que ser faz se dilui e, então, nos faz falta” (Critelli, 1996, p. 18). Quando o 

sentido se esvai, sobra o ser-aí, sozinho, solto, cara a cara com o nada, sem as coisas e pessoas 

para lhe abraçar e unir na existência, como antes.  

 A angústia é essa experiência diante da inospitalidade do mundo, no qual tudo é 

fluido. ‘Onde está o sentido?’, podemos chegar a nos questionar ao longo de nossa existência. 

Bem, o sentido se ocultou ou se desfez e, diante disso, nos percebemos em um mundo que não 
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nos acolhe, é provisório e imprevisível. É diante dessa fluidez que os infindáveis modos-de-

ser se desvelam; somos, enquanto Dasein, sempre essa possibilidade de vir-a-ser.  

 Heidegger (1927/2013) disse que “o irromper fisiológico da angústia só é possível 

porque a presença, no fundo do seu ser, se angustia” (p. 257). E foi essa angústia que Lia 

parece ter sentido e que a fez buscar por ajuda. Não foi seu corpo, o não-comer, a amenorreia, 

etc. Nada disso gerava angústia ao ponto de buscar por ajuda. Porém, seus sentimentos com 

relação a si mesma, e ao outro, sim. A falta de sentido diante de sua história de vida foi 

angustiante a ponto dela não suportar viver com isso. O filósofo continua e diz que “só na 

angústia subsiste a possibilidade de uma abertura privilegiada uma vez que ela singulariza” 

(p. 257). A angústia aparece como um mobilizador existencial. Diante de sua angústia, então, 

Lia abriu-se à possibilidade de transitar pelos dois modos: próprio e impróprio. 

 A partir da perda de sentido: 

     É que o pensamento encontra seu apelo para pensar. Só diante de um vazio de sentido 

para ser, que torna insignificantes os significados tácitos e outrora claros de todas as 

coisas, é que o pensamento se lança na aventura de saber, de conhecer. (Critelli, 1996, 

pp. 22-23). 

 

 A existência, para Heidegger (1981), é o que se manifesta, o que se desvela. 

 “A ontológica inospitalidade do mundo e a ontológica liberdade humana são regentes 

de toda forma do homem conhecer o mundo” (Critelli, 1996, p. 18).   

 Compreender a experiência de Lia não é entendê-la e vê-la como uma pessoa-

coisificada, mas, sim, uma pessoa na condição existencial de busca incessante pela magreza e, 

talvez, do seu possível adoecimento, isto é, em seu modo de ser-no-mundo. E, acima de tudo, 

da sua falta de lugar no mundo, que permeia toda sua narrativa, que permeia sua existência.  

 Ao irmos encerrando a entrevista, Lia fala sobre sua possível distorção da imagem 

corporal 
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 “[sobre o que falam da distorção da imagem] às vezes acho que sim porque me vejo de 

um jeito e as pessoas me veem de outro. Mas eu fico na dúvida se eu estou enganada ou se 

são as pessoas. Mas quando eu penso se eu estou vendo errado ou as outras pessoas é que 

estão, eu não consigo chegar tão rápido à conclusão certa. Teria que pesquisar, e fazer 

perguntas às pessoas para saber, não sei... parece muito complexo. Aí eu acabo deixando 

para lá. Eu sei que tem alguém errado, só não sei quem. E se eu estiver errada, mas é o que 

estou vendo...”. 

 Logo em seguida, Lia termina a entrevista dizendo que, ao ver cenas mais fortes sobre 

a AN, “(...) nessa visão me parece algo ruim, mas o que eu vivo, não me parece. Fica essa 

confusão. Não sei se um dia vou descobrir o que é verdade”.  

 A questão de descobrir o que é verdade, que Lia falou e deu nome à sua seção de 

interpretação, me remeteu à ideia de aletheia. A palavra aletheia vem do grego e tem seu 

sentido atrelado à verdade. Já Heidegger (1927/2013) retoma o termo para definir a tentativa 

de compreensão da verdade, porém, ele aponta seu uso no sentido do desvelamento, da 

desocultação, de trazer à luz. A verdade sendo aquilo que se mostra desvelado. Pensando 

nisso, surge o questionamento de que verdade é essa que Lia quer descobrir? O que ela busca 

desvelar? Que sentidos são esses que podem vir a ser desvelados?  

 Diante da frase acima, me remeto a uma frase dita pela Lia do livro Garotas de Vidro, 

sobre sua possível distorção corporal: “Ninguém consegue me explicar por que meus olhos 

funcionam diferentes dos delas. Ninguém pode fazer isto parar”.  

 Ao final da entrevista, minha vontade era de alguma forma, poder diminuir o 

sofrimento existencial dela. Fiquei sentida por nosso contato ser limitado somente à 

entrevista. Porém, um pouco tranquila por saber que ela estava sendo cuidada por outros 

profissionais – como psiquiatra, psicóloga, nutricionista. Abracei-a no final da entrevista, uma 

necessidade que foi totalmente minha, e nos despedimos. 
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5.1.2 – Tris - “Nosso corpo não é fita métrica!”  

 A segunda entrevistada entrou em contato comigo depois da divulgação realizada. 

Fiquei feliz por, enfim, a busca ter dado mais um fruto. Vinha sendo frustrante a procura não 

dar em canto algum, não encontrando pessoas com o quadro (ou que tenham estado nele) ou 

que quisessem falar sobre o assunto. 

 Para minha surpresa, ela é uma pessoa conhecida: já nos cruzamos nos caminhos dos 

cursos, buscando por novos conhecimentos. Fiquei feliz por ser ela a me procurar, fiquei com 

uma boa impressão sua, quando nos conhecemos há algum tempo. 

 Marcamos data, local e horário, e fui ao seu encontro. 

 Antecipando aqui um pouco a minha descrição, no final da entrevista perguntei se ela 

tinha algum nome que gostaria de ser chamada na minha dissertação. Ela pensou por um 

segundo e, então, seus olhos brilharam e ela respondeu rapidamente: “Tris. Tris de 

Divergentes, sabe?”.  

 Não, eu não sabia. Mas a forma como ela falou me chamou tanta atenção que decidi 

procurar quem era Tris. Foi quando descobri que “Divergentes” é uma série de livros (e estão 

virando filme), com quatro volumes; o primeiro deles se chama exatamente Divergente. 

Comecei a ler o primeiro da série, buscando compreender a escolha da minha entrevistada. 

Porém, realmente me envolvi com a narrativa. Em todos os livros Tris é a protagonista e 

narradora. Acabei o primeiro livro da série e adorei a escolha do nome: Tris! E, de fato, como 

guarda relação com minha entrevistada, com seu relato, com sua experiência.  

 Na contracapa do livro tem esse recado: “Uma escolha define tuas amizades. Uma 

escolha determina as tuas convicções. Uma escolha condiciona suas lealdades para sempre. A 

tua escolha pode transformar-te”. Voltarei um pouco mais ao livro adiante. 

 Tris, 30 anos, profissional da área da saúde e mora com sua família. Vamos, então, à 

narrativa de Tris. 
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 Tudo começou, eu não digo cronologicamente, mas se eu fosse organizar na minha 

cabeça, eu acho que tudo começou quando eu tinha uns 12 anos, eu estava na sexta série e eu 

me desenvolvi muito depois das minhas amigas. Se você olhar em fotos, é bem interessante 

porque é todo mundo “pá, pá, pá” [e faz gestos que indicam volume de corpo: seios, 

bumbum, pernas] e eu bem com corpinho de criança; não tinha peito, era muito magrelinha, 

muito. (...). Aí o que é que aconteceu? Eu também fui a última a menstruar, então eram os 

sinais da adolescência chegando para todo mundo, menos para mim.  

 Interessante como, ao longo da entrevista, Tris aponta seguidas vezes para sua não-

menstruação e como isso a colocava mais ‘distante’ (do desenvolvimento físico) das amigas. 

Porém, mais à frente, e voltarei a esse assunto, ela relata que uma das características, que 

apontavam para a anorexia, foi exatamente a amenorreia. Algo que fazia falta, no começo do 

seu desenvolvimento de transição de menina para adolescente, e mais ligado à feminilidade, 

foi exatamente o que foi paralisado durante alguns meses. 

 Ela fala sobre a influência das imagens que via “eu sempre comparava Boa Forma. 

Lembro demais que minhas amigas comparavam Capricho, era febre, eu não. Eu comparava 

Boa Forma. E tem exercícios, né? Eu fazia todos! Todos!”.  E, ao não se desenvolver 

fisicamente como suas amigas, fala também da sua motivação para emagrecer: 

O que motivava a emagrecer era a barriga. Porque, não é que tinha um bucho, mas 

eu não tinha uma barriga como as meninas. Então, na minha cabeça, era parando de comer 

que minha barriga iria diminuir. Eu era magrinha? Era. Me enxergava como magra? Não, 

por causa da minha barriga. Hoje quando eu vejo foto, “eu era tão magra”.  Eu era muito 

noiada, porque era como se eu dissesse assim “ah, eu não tenho esse corpo violão como o 

delas, mas eu vou ter uma barriga assim”. 

 A experiência de mundo de Tris estava perpassada pela questão corporal, de acordo 

com o seu relato, pela forma como ela experienciava seu corpo. Retomando o corporar, de 
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Heidegger, iniciado no capítulo anterior, e, ao pensar o corpo como uma dimensão de 

realização da existência, segundo Dantas (2011b), não podemos falar de uma pessoa que 

adoece de algo somente físico que ocorre diante de um corpo biológico, mas, sim, precisamos 

falar sobre a totalidade de uma existência, pois é sempre uma existência humana que sofre e 

não somente um corpo simplesmente dado. Então não era o querer emagrecer, e não ter 

barriga, e, consequentemente, o ter chegado à anorexia que trazia o sofrimento relatado por 

Tris, mas, sim, sua existência como um todo que estava em sofrimento.  

 Complementando a ideia do parágrafo anterior, quando Tris fala que: 

 “(...) quando eu completei 12 anos, era muito interessante porque todas as minhas 

amigas eram turbinadas, e eu era aquela criança raquítica. Na adolescência foi que eu fiquei 

muito magrinha, nessa época, até os 13, 14. Aí o que é que aconteceu? (...) os sinais da 

adolescência chegavam para todo mundo, menos para mim. E isso era horrível! Horrível, 

horrível. Porque, por exemplo, tem muita coisa que era traumática, como ir ao cinema. Todo 

mundo, quando tinha o cinema com classificação 12 anos, se acha porque você não é mais 

classificação livre, e sempre pediam a carteira de estudante dos meus amigos, aí olhavam 

“12 anos, ah, beleza”, mas quando chegava na minha vez, ficava com aquela cara de “não, 

você não tem 12 anos”. E eu sempre aparentei ser muito mais nova do que eu era. Até aí, a ir 

pela cara, tudo bem, mas o meu corpo denunciava que eu não estava nessa idade ainda”. 

 Nesse trecho da fala de Tris me remeto a uma fala da Tris, a personagem do livro, ao 

falar sobre seu corpo: “Ainda pareço uma criança, apesar de ter completado dezesseis anos em 

algum momento dos últimos meses”. Em outra parte do livro, há essa fala: “Eu gostaria de ser 

mais alta. Se eu fosse alta, meu físico magro seria considerado esbelto, e não infantil”, 

demonstrando a insatisfação consigo mesma. Insatisfação que minha entrevistada também 

demonstrou, ao longo de sua narrativa. Essa insatisfação da entrevistada cresceu ao ponto de 
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fazê-la querer modificar seu corpo, e a forma que ela achou para tal foi começar a dieta para 

ficar com a barriga “retinha”.  

 O sofrimento da minha entrevistada não era apenas por ter um corpo considerado mais 

infantilizado, mas também pelas conseqüências que isso vinha a acarretar, como tentar entrar 

no cinema, com determinada classificação etária, e apresentar dificuldades. Seu sofrimento 

atravessava a questão do corpo e invadia os outros aspectos da sua existência.  Afinal, tudo 

que é corporal faz parte do existir. O corpo é compreendido, pela ótica heideggeriana, 

“enquanto morada ao aberto da existência” (Dantas, 2011b, p. 77). 

 Sobre ela buscar magreza e a participação de sua família, Tris conta que:  

 “Ninguém percebia isso. Começaram a perceber quando eu comecei a aloprar em 

dieta. Porque eu ficava pedindo para minha mãe, ‘mãe, eu quero emagrecer, eu quero 

emagrecer’. ‘Minha filha, você não tem o que emagrecer, você é magra’. (...) eu lembro que 

eu insisti tanto para minha mãe, e ela passou a ver que eu não estava me alimentando direito, 

e aí ela ‘ta certo, você vai para o endócrino’. Aí fui para o endócrino. E ela passou a dieta. 

Então, por um lado, minha mãe ficou mais segura, mas eu comecei a aloprar. Por exemplo, 

se comia X num dia, eu comia metade. E eu comecei a emagrecer muito, muito mesmo. Eu 

cheguei a ficar com 47kg, com essa altura que tenho hoje [ela mede cerca de 1,67]. Eu fiquei 

um bom tempo, a 8ª serie, com 47kg”. 

 Os sinais físicos do seu não-comer começaram a ficar mais visíveis “minha mãe 

começou a perceber que meu cabelo estava caindo. Aí quando ela foi ver, um dia mexendo no 

meu cabelo, tinha um buraco. Um buraco! Que tinha começado a cair. E eu já estava há seis 

meses sem menstruar”. Tris relata que seu cabelo cair foi um choque para si, ainda mais 

porque ela conta que achava seu cabelo lindo e que o mesmo era muito elogiado. 

 Com a amenorreia, Tris conta que relatou sobre isso para a mãe, mas a mãe achou que 

pudesse ser pelo período inicial do seu ciclo, da adolescência. No entanto, 
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 “quando começou a queda do cabelo, aí ela começou a preocupar. Ela disse, ‘não é 

nada de idade, não’. Aí a gente foi fazer uma bateria de exame, foi para outro endócrino e 

ela percebeu que eu estava aloprando na dieta, passou a me vigiar (...). Foram seis meses 

assim, aí eu lembro que eu fui à nutricionista. Eu tive uma nutricionista muito legal na época, 

eu acho que ela ajudou muito. (...). Foi ela quem nomeou a questão da anorexia”. 

 Esse modo de cuidar, por parte da família, é relatado por Tris quando ela fala que “A 

nutricionista falou sobre a anorexia para minha mãe. Meu pai nunca foi muito engajado, 

não. Muito mais no sentido dela comentar, sabe? ‘olha, presta atenção se Tris está comendo’. 

Mas nada de ‘oh, que calamidade pública’. Eles nunca foram, como eu posso dizer, muito 

envolvidos com isso, não”. 

 Um trecho bastante interessante, ainda sobre a temática da família e o do cuidado é 

quando Tris conta que  

 “minha mãe, quando começou a perceber que a coisa estava piorando, que de novo eu 

estava sabotando a dieta, aí ela fez ‘olha, ta vendo o remédio que seu irmão toma?’. Meu 

irmão tomava remédio para engordar. ‘Pois é, se em três meses você não engordar 3 quilos, 

você vai tomar o remédio do seu irmão’. Terrorismo! Ela ficava em cima, via todas as minhas 

refeições. Ela não almoçava em casa e passou a almoçar em casa. Aliás, ela almoçava duas 

vezes na semana só. E ela passou a almoçar todos os dias para me vigiar comendo. Era 

muito mais uma pressão do que um cuidado”. 

 Tris conta que, apesar da pressão materna em vigiar a sua alimentação, ela (Tris) não 

chegou a desenvolver características da bulimia, que seria um comportamento purgativo, 

depois de comer. “Na frente da minha mãe eu comia. Nunca desenvolvi bulimia ou algo do 

tipo, não. Mas ela ficava vigiando. Vigiando, vigiando. Tipo assim, ‘tantas colheres e num sei 

o que mais lá’. Eu não gostava!”. No entanto, depois desse tipo de situação, ela costumava 

exagerar ainda mais na atividade física, o que ainda vai ser falado mais à frente. “Eu fiquei um 
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bom tempo nisso: comendo e ‘já que você vai me obrigar a comer mais, eu vou fazer mais 

exercício’”. 

 Uma das ideias heideggerianas que mais me chama atenção é exatamente essa 

relacionada ao cuidado. De acordo com o que já foi exposto, por se constituir a partir das 

relações estabelecidas com e no mundo, o homem é um ser-com. Ele existe e se constitui 

sempre em relação com as coisas, assim como em relação com os outros seres-aí. Tris fala 

sobre como sua família atuava diante do seu não-comer e, pela sua narrativa, parece 

exatamente isso: que o foco recaía sobre seus hábitos alimentares, mas não nas outras 

questões que costumavam estar envolvidas para a pessoa com anorexia, como olhar para si 

mesma, sua percepção de si e do mundo, seus projetos de vida, medos, angústias etc. 

 Na narrativa de Tris ela fala sobre a questão do cuidado da família, o que pode ser 

visto também na história de vida de Lia. As famílias das entrevistadas se preocupavam com 

“suas meninas”, cada uma ao seu próprio modo. Heidegger pontua que o ocupar-se “da 

alimentação e vestuário, tratar do corpo doente é também preocupação” (Heidegger, 

1927/2013, p. 178). Quem poderia dizer que as famílias não se pré-ocupavam? 

  Diante de todo seu contexto vivido, o ponto-chave que fez com que Tris percebesse 

que algo estava acontecendo consigo e fosse buscar ajuda, foi quando seu cabelo – que ela 

tanto tinha orgulho – começou a cair e a amenorreia que se estendia há seis meses. A 

nutricionista que a acompanhou foi quem, pela primeira vez, falou sobre a anorexia para ela.  

 As conseqüências físicas da anorexia se alastram, de fato, por todo o corpo. 

Consequências essas que passam pelas alterações metabólicas, endócrinas – como a 

amenorreia –, ósseas e de crescimento, hidroeletrolíticas – como arritmias cardíacas –, 

hematológicas, visuais, cardiovasculares, pulmonares, renais e gastrointestinais (Assumpção 

& Cabral, 2002). De fato, o corpo, se pensarmos na questão puramente física, sofre diversos 
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efeitos, como resultado da prolongada recusa alimentar. No caso de Tris, os principais 

sintomas, percebidos e relatados por ela, foram a queda do cabelo e amenorreia. 

 “Quando eu ouvi sobre a anorexia, da nutricionista, foi um choque (...). Na época, 

quando ela falou, a gente não tinha internet, como a gente tem hoje, então você dependia 

muito mais da televisão (...). Falava muito mais, na época, da bulimia do que da anorexia em 

si. Ai eu lembro que foi um choque, assim, sabe? “Eu tenho uma doença”. Não bastasse meu 

cabelo estar caindo (...). A queda do cabelo foi muito crucial para mim. Porque eu sempre fui 

muito elogiada por eu ter um cabelo bom, ‘a única coisa que presta, que eu não tenho que 

mexer nada, ta defasando’”. 

 Esta fala de Tris me alude ao que Heidegger (1927/2013) chamou de disposição 

afetiva. Ela é mais conhecida como humor, “o estar afinado num humor” (p. 193). Para 

Heidegger, o homem, na compreensão, encontra-se disposto com um humor que aponta como 

ele – o homem – está. Este humor, pois, influencia a percepção sobre algo. Através do olhar 

ontológico, a disposição afetiva é um modo fundamental do Dasein, sendo ele a abertura 

original na qual as coisas se desvelam. Essa disposição afetiva conduz a maneira como o 

homem se relaciona com o que lhe vem ao encontro, atribuindo-lhe sentidos. Assim sendo, o 

homem possui uma pré-compreensão das coisas que foi predisposta pelo seu humor; tudo que 

vem ao encontro do homem, como as coisas e os outros, passam a afetá-lo e através dessa 

afetação é possível uma compreensão. Heidegger chama de temor (ou medo)  

     A disposição que é colocada diante de uma possibilidade que nos diz respeito, que 

vem ao nosso encontro. (...). No temor, portanto, há sempre algo que se anuncia. Esse 

anúncio diz respeito a algo ameaçador, à destruição de traz em si uma possibilidade de 

aniquilamento daquilo que se é (Feijoo, 2011, p. 54). 

       

 Reflito se, diante do fato do seu cabelo estar caindo, o temor se posiciona diante de si. 

Diante da imagem que ela tem de si mesma, do medo do que pode estar acontecendo para seu 
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cabelo cair; de ouvir do outro (no caso, a nutricionista) que se tem uma doença. Tris, ao 

despertar uma tonalidade afetiva, está simplesmente deixando que essa tonalidade seja. 

 “Ela [a nutricionista] me colocava na frente do espelho. Eu sempre me via como 

horrível, sempre. Eu nunca gostei do meu corpo, nessa época. E ela perguntava o porquê”. 

Sua insatisfação com o corpo parecia ser uma constante. 

 Um trecho que me chamou bastante a atenção foi quando ela contou sobre seu 

envolvimento com grupo de dança. Tris falou que, por ser mais nova que as meninas desse 

grupo, ela tinha aquele corpo infantilizado, que ela não gostava. Então, ela queria, ao menos, 

ter a barriga sequinha. E, para isso, ela abusava dos exercícios físicos, tanto no colégio, 

quanto em casa.  

 “E tinha essa coisa da barriga sarada que eu queria. Eu fazia muito abdominal, era 

imoral, era de estar assistindo televisão e fazendo abdominal; estar estudando e estar 

fazendo a prancha. Qualquer oportunidade eu estava fazendo exercício. Qualquer, qualquer, 

qualquer. (...). Tudo era motivo para fazer exercício para emagrecer. Era muito obsessivo”. 

  Nos critérios utilizados para o diagnóstico de AN, o exercício físico excessivo é 

citado, mas não se apresenta como um aspecto essencial, no entanto o excesso do mesmo não 

é uma atividade incomum na anorexia, já que pode haver uma busca não somente pelo não-

comer, mas também por queimar as calorias do pouco que foi ingerido. Para além do excesso 

da atividade física, me remeto à ocupação, que Heidegger (1927/2013) apontou e que se dá 

partir da teia de relações entre o Dasein e os demais entes. O Ser está sempre lançado em uma 

ocupação e é através dela que lida com o mundo. Já os entes, para o filósofo, são sempre um 

ser-para algo, sendo compreendido como a instrumentalização do mundo. É meramente no 

lidar-se da ocupação que o instrumento ganha seu ser. Nesta lida, a ocupação se submete ao 

ser-para daquele determinado instrumento. Isso quer dizer que só é possível a ocupação com o 

instrumento quando há previamente a determinação do seu ser-para e do que, dali, vai ser 
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produzido. Esta determinação se dá fundamentado nas possibilidades e na necessidade que se 

tem deste ser-para.  É nesse modo de lidar com o instrumento que se pode captar seu modo de 

ser.  O Dasein está, na cotidianidade, buscando qual é o uso daquilo que se mostra disponível. 

O ser-no-mundo cotidiano se traduz no modo de o Dasein lidar junto aos entes, ou seja, em 

sua ocupação junto aos entes. Ao pensar assim, a fala de Tris, no que se refere ao abuso de 

atividades físicas, pode talvez ser remetida à essa ideia de ocupação: a forma como ela estava 

se relacionando com as atividades físicas, era pelo modo da ocupação, fazendo delas um 

instrumento para determinado fim (perder mais peso). 

 Tris complementa, ao falar da experiência no grupo de dança, que “na hora de tirar as 

medidas era um horror. Porque eu nunca tive muito seio, hoje é que eu tenho alguma coisa, 

mas nessa época eu ainda tinha um pouquinho, mas era pouco. E assim, os vestidos nas 

meninas ficavam aquela coisa de corpo de mulher. E o meu era um corpo de menina, de 

pirralha. Então eu chorava, chorava no banheiro, porque a roupa não ficava bonita”.  

 A experiência de Tris, no grupo de dança, que ela ficou tão feliz em ser convidada a 

participar, acabou sendo muito atravessada pelo desprazer com relação a essas situações com 

o corpo. E ela chega a falar de arrependimento, pois poderia ter aproveitado mais esse 

período, que foi tão importante e divisor de etapas – era o último ano antes do Ensino Médio. 

“(...) eu não conseguia estar vivendo isso, por causa desses transtornos todos. Foi muito 

focado no corpo”. E complementa narrando que “hoje eu vejo que nem curti tanto isso. 

Porque eu estava tão noiada, treinando mais, para caber no figurino, para o figurino ficar 

bom. E não ficou bom! (risos)”. 

 Apesar do choque da queda de cabelo, relatada anteriormente, Tris conta que houve 

mais uma situação bem específica que a fez refletir que, realmente, ela poderia não estar bem. 

Essa situação foi provar, em uma loja, uma calça de número 32. Ela não só provou, como a 

calça coube em Tris. Ela continua e conta que, ao se olhar no espelho, pensou “está cabendo, 
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mas isso está horrível”. E foi aí, então, que “vi o sentido do horrível que estava, porque até 

então era normal estar me vendo horrível, mas quando eu me vi anormal achando horrível”, 

era porque tinha alguma coisa errada. E aqui percebo que, em alguns momentos de sua 

experiência de extrema magreza, sua percepção de si, às vezes tão distorcida, puderam vir à 

tona. E, diante de tudo isso, algo mais me chama a atenção: o quanto ela tanto se sentia 

“horrível”, nas palavras dela. Quando estava com um peso maior, não gostava do seu corpo, 

principalmente da sua barriga. No entanto, mesmo depois de emagrecer, continuava achando-

se “horrível”. Era uma (quase) eterna experiência de desprazer com sua corporalidade. 

 E foi, a partir desse olhar para o espelho, que ela foi tomando mais ciência de sua 

situação e, então, passou a alimentar-se melhor, o que a levou a ganhar mais confiança por 

parte de sua família. Outro acontecimento que a fez “desencanar”, como ela relata, do peso 

foi no veraneio do primeiro ano, pois “foi muito marcante porque eu lembro que passaram a 

ir outras amigas lá para casa e eu vi que ‘minhas amigas comem normal. Por que eu tenho 

que ficar fazendo isso?’. Aí eu comecei a ficar mais relaxada com a alimentação”. E aí foi, 

aos poucos, acontecendo uma virada na questão da sua alimentação. 

 Ao sair da fase obsessiva pela magreza, Tris conta que, ao chegar ao pré-vestibular, 

cerca de dois anos depois da fase mais magra, a pressão e a ansiedade, costumeiramente 

características desse período, ela começou a comer em excesso e a engordar. 

 “Quando foi no pré foi que a coisa saiu do eixo porque eu engordei muito. Muito, 

muito, muito. No pré eu cheguei a pesar 68. Saí de um extremo para outro. Ai no pré a coisa 

era triste porque eu descontava o estresse na comida e era aquela coisa, ‘eu desconto aqui, 

mas eu estou ficando uma bola’. É nítido, nas fotos do início do pré, que pegava o veraneio 

para o final. Eu não me reconheço nas fotos, inclusive pessoas que eu não vejo mais desde o 

pré e me veem, perguntam se eu fiz redução, se eu fiz plástica, alguma coisa do tipo. Porque é 

muito diferente (...), eu comia muito. Era compulsivo mesmo”.   
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 Além do comer compulsivo, Tris saiu do grupo de dança, o que “foi muito drástico 

para mim porque eu fiquei sem fazer atividade física e eu sempre fui de fazer muita atividade. 

Não só porque eu aloprava, mas porque eu gostava. Aí no pré eu não fiz”. O que acabou 

contribuindo para seu aumento de peso. 

 E aqui, a família aparece novamente em sua narrativa “minha família ficava ‘você vai 

ficar gorda’. Eles não têm muito cuidado, entendeu? Ai gera isso. ‘Tris, você ta muito gorda, 

não vai caber no vestido’, aí começavam a aloprar. Quanto mais eles falavam, mais eu 

comia. Eu descontava o estresse na comida”. 

 Tris aponta que “a sensação, era muito mais prazerosa de eu estar muito magra do 

que eu estar gordinha”. 

 Ao contar que a anorexia envolve outros aspectos além do (não) comer, e também 

sobre como quando começou, supostamente, a ir melhorando, Tris narra que, quando o cabelo 

voltou a crescer, a reação da sua família foi de “‘pronto, o cabelo voltou a crescer e está 

menstruando de novo, está melhorando’. Mas, assim, os outros aspectos não. Tanto que isso 

começou a ficar mais evidente quando eu engordei muito no pré”. 

 Ao continuar o relato sobre a relação com seu corpo, ela conta que “eu lembro que 

quando entrei na faculdade, nesse período que eu passei [no vestibular] e foi começar as 

aulas, eu emagreci muito. Foi quando relaxei. Eu não fiz exercício, eu não fiz nada. Eu 

emagreci uns 8 quilos assim, rápido. Entendeu? Super tranquila. Todo mundo notava”. 

Interessante como Tris reagia e demonstrava, através do corpo, suas questões vividas em cada 

época: magreza, sobrepeso, peso saudável. 

 Outro questionamento que me vem é se Tris habita seu corpo. Quando tinha o corpo 

mais infantil, ela emagreceu ao ponto de ficar ainda mais infantilizado. Após esse período, ela 

engorda. Ao engordar, passa a tentar esconder seu corpo, com ênfase na sua barriga. A relação 
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com seu corpo parece permeada por insatisfações. Que relação é essa com seu próprio corpo? 

Estaria Tris habitando seu corpo? 

 Volto agora à história de vida de Lia, a entrevistada anterior, sobre talvez não habitar 

seu corpo. Na cotidianidade elas parecem habitar o que já está habitado por outros, no modo 

de ser do impessoal. Fica absorto no que já está previamente dado, apresentando-se enquanto 

uma habitação tranquila e satisfatória, já que, além de abrigar-se, pode também identificar-se 

com os demais que ali se encontram. Uma habitação que é de todos, mas não aponta para 

ninguém, a habitação do “todos nós, ninguém”. 

 Dantas (2009) ao falar sobre a impessoalidade, inospitalidade e tecnicidade que a 

sociedade atual vive, diz que  

     Escapamos de uma apropriação de si para permanecermos mergulhados na 

impessoalidade, isto porque o mundo realmente melhorou tecnologicamente, contudo, 

em vários aspectos, tornou-se aparentemente inóspito para as necessidades humanas. 

Somos intimados a participar de um mundo em movimento acelerado, imediatista, 

efêmero, que promove o narcisismo exacerbado e um modo de relação objetivo e 

específico entre os indivíduos (Dantas, 2009, p. 577). 

 

 Como Tris tem se relacionado com suas possibilidades de ser-no-mundo? Seria o caso 

dela se demorar junto à questão do corpo, de modo a poder habitar esse modo-de-ser?  

 “Eu sempre me escondendo, sempre, sempre. Eu lembro que tinha as viagens da 

escola e eu ficava muito chateada porque nunca minhas roupas cabiam nas meninas. Quando 

eu estava magra, era magra demais. E as meninas já tinham corpão. E quando eu comecei a 

engordar, eu fiquei além. Então era muito chato ir às viagens da escola, eu gostava por 

causa da resenha e tudo mais, mas na parte de ‘ah, essa blusa não está dando certo’, aquela 

coisa de menina trocar de roupa e tal, não tinha. Não tinha porque as roupas não cabiam. Eu 

era mais cheinha e isso era chato”. 

 Ao trazermos a questão da técnica para a problemática de pesquisa, podemos fazer a 

relação entre a objetificação e coisifição, características tão próprias dessa era da técnica, e 
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que estão conectadas com um padrão de beleza ideal – já discutido no primeiro capítulo desta 

dissertação – que reduz o homem a uma categoria específica de corpo. Ao coisificar seu corpo 

– seja na anorexia ou, no outro extremo, o excesso de peso – Tris experimenta sofrimento, 

reduzindo boa parte da sua cotidianidade ao corpo.  

 Ao trazer sua narrativa para os dias atuais, Tris expõe que a preocupação com o corpo, 

 “dura até hoje. Só que hoje é mais assim: eu sei que a dobra da calça existe porque 

meu bucho vai para cima, o que é natural. Hoje eu consigo ver como natural, antes era muito 

engraçado. Élida, eu ia sair com meus amigos, na época de cursinho, eu não sentava. Porque 

era aquela coisa, não podia dobrar a barriga. Quando eu ia para aula, era sempre com blusa 

muito folgada, para esconder. Eu não me sentia bem, eu não me sentia bem. Hoje em dia, eu 

sento, o negócio vai dobrar, mas não estou nem aí, entendeu? [risos]”. 

 E conta, também, como é sua alimentação nos dias de hoje, a aprendizagem que a fase 

anoréxica trouxe para si, “não mais disciplinada, mas para eu ser desencanada e ao mesmo 

tempo saudável. Foi outra coisa que essa nutricionista que eu falei me deu muito suporte”. 

Quando quer comer brigadeiro, que tanto gosta, por exemplo, ela não deixa de comer, não se 

priva, no entanto, não come mais a panela toda, como acontecia. “Se eu estou atacada, 

estressada, eu vou fazer meu brigadeiro na frigideira. Se eu quero fazer pipoca, aí eu tenho a 

pipoqueira, ao invés de eu colocar uma xícara de chá de milho, eu boto só a metade”. 

 Tris narra, de forma bem tranquila, que hoje ela olha para tudo que viveu e 

compreende que a experiência da anorexia trouxe mais benefício do que malefício. Trouxe 

uma noção e conscientização do que, e quanto, precisa comer para estar saudável. Conta 

também, que sente hoje a necessidade de ter um acompanhamento nutricional, “não pelo 

registro de que estou magra, mas hoje eu passei a desenvolver algumas doenças que me 
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colocam para estar comendo toda hora. Eu desenvolvi síndrome do vasovagal3. E ela tem 

gatilhos. Cada pessoa tem seus gatilhos, o meu é: ou se eu passar muito tempo sem comer ou 

se eu passar muito tempo sem beber água ou se eu passar muito tempo em pé. São esses três”. 

E, por causa disso, hoje Tris precisa estar atenta para não passar muito tempo sem comer. Ela 

brinca, dizendo que anda com uma lancheira. 

 Ao contar que, aos vinte e poucos anos, passou por um procedimento cirúrgico e, por 

causa dele, emagreceu bastante, Tris aponta que se fosse pedido para que ela emagrecesse, ela 

não reduziria seu peso para a casa dos 50kg, pois   

 “eu ficava com olho fundo, muito magra, e de novo com cara de criança, com corpo 

de criança. Aí hoje, isso na profissão, essa coisa de estar mais cheinha, me dá um certo 

conforto porque eu sei que se eu ficar muito magra, vou ficar parecendo uma criança, 

entendeu? Aí complica essa coisa da seriedade”.  

 Fico pensando como o corpo dela a remete a um lugar no mundo, assumindo uma 

posição de adulta que exerce determinada profissão. Ela habita a posição de adulta através do 

corpo adulto. Estando abaixo do seu peso considerado ideal, ela parece, novamente, uma 

criança, o que tira a seriedade que sua profissão às vezes exige. 

 Ela acrescenta, sobre sua preocupação atual:  

 “Hoje eu não tenho tanto isso. Hoje eu vejo uma coisa muito mais pelas roupas, se eu 

estou bem usando tal roupa. ‘Eu adoro usar determinada roupa e eu não estou conseguindo 

porque estou gordinha’, mas é mais porque ‘poxa, preciso perder peso porque talvez eu não 

esteja saudável’. Demonstrando que, hoje, sua preocupação incide muito mais sobre a questão 

                                                           

3 A síndrome vasovagal tem como característica uma perda súbita da consciência associada à incapacidade de 

manter o tônus corporal, com recuperação espontânea. Ela pode ocorrer de forma repentina ou ser precedida por 

alguns sintomas, como tontura, calor, sudorese, palpitação e náusea (Azevedo, Barbisan, Silva, 2009). 
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de estar, e se sentir saudável, do que por ter engordado. Tris ainda ao falar sobre o hoje: “se 

você perguntar ‘você esta bem com seu corpo?’, não. Porque eu viajei agora e comi muito, 

entendeu? Mas muito feliz comendo [risos]”. Porém, mais à frente ela fala que “Eu penso 

muito em corpo ainda hoje”, demonstrando que seu modo de ser continua sendo perpassado 

por seu pensamento sobre o corpo.  

 Continua ao falar sobre a situação atual, do quanto é interessante como 

  “Fica registrado no corpo. De olhar hoje no espelho, e alguém me perguntar se eu 

estou satisfeita com meu corpo hoje, não estou. Mas estou estressada com isso ou isso faz 

parte das minhas cinco maiores preocupações? Não. De forma alguma”. 

 Já próximo a acabarmos nossa entrevista, Tris revisita a adolescência e conclui 

dizendo que amou essa fase, “apesar de ter tido essas coisas, eu amei minha adolescência, foi 

a melhor fase da minha vida. Mas eu gostaria de ter sido mais desencanada. É o único 

lamento que eu tenho desse período mais anoréxico”. Apesar do período que passou, 

buscando magreza e uma barriga ‘seca’, com o cabelo caindo e amenorreia, ela consegue 

olhar e sentir-se feliz pelo que viveu, apropriando-se de sua história de vida. Tris traz sua 

experiência como aprendizagem para lidar melhor com seu corpo, seus limites e suas 

dificuldades atuais: “hoje eu me preocupo muito mais com as limitações do meu corpo, muito 

mais [e não mais com a magreza]”.  

 Esse mergulho no impróprio faz com que o Ser possa agir, porém restringindo suas 

possibilidades e perdendo sua mobilidade existencial. Então, esse modo repetitivo, deixa de se 

apresentar como uma possibilidade, passando a ser uma ‘determinação de ser’, enrijecendo 

seu poder-ser, sendo classificado como aquele que tem determinado adoecimento, o que passa 

a constituir sua identidade (Camasmie, 2014). Penso que talvez Tris estivesse no modo 

impessoal e, apropriando-se dessa sua condição, construindo e começando a habitar seu 

corpo, possa ter se aproximado, em alguns momentos, da propriedade. Ela conseguiu, 



108 

 

inclusive, enxergar e abrir novas possibilidades de existir diante do mundo e do seu corpo. 

Heidegger (1981), como dito no capítulo de sua hermenêutica, ainda nessa dissertação, não 

faz juízo de valor quanto aos modos próprio e impróprio, não existindo aspecto evolutivo e 

nem definitivo. É uma decisão que acontece a cada momento, não havendo na existência nada 

predefinido. Ele aponta apenas que são modos de-ser-no-mundo e que nós transitamos entre 

esses modos durante a vida. 

 Quando, ao ir finalizando a entrevista, a questionei sobre deixar um recado para quem 

está ou esteve na anorexia, Tris encerra dizendo que  

 “O recado que eu deixo para quem está ou esteve com anorexia é que comam felizes 

(risos), que comer é bom! (risos). Que seu corpo não é fita métrica, que para mim é bem isso, 

eu via meu corpo como fita métrica. Se eu tivesse, naquela época, tendo que representar, 

acho que seria isso. Acho que o maior recado que eu podia passar era isso: nosso corpo não 

é fita métrica!” 

 Agradeci por ela ter me procurado, por ter querido participar da pesquisa, mas muito 

mais por ela abrir um pouco da sua vida para mim, um pouco de sua experiência. Despedi-me 

na certeza que ainda iremos nos encontrar, quem sabe, nos caminhos dos cursos novamente. 

 

5.2 - Retomando Lia e Tris 

 Como relatei, foram duas as entrevistadas e, embora elas tenham vidas tão singulares e 

distintas uma da outra, elas se aproximaram, em certo momento, em suas histórias de vida, ao 

pensamento sobre corpo, peso. O que também suscitou reflexão foi a influência tecnológica 

que ter existido: Lia vive em um mundo conectado, onde as informações circulam de forma 

rápida e livre; tanto as imagens e quanto sua própria influência, assim como informações 

acerca dos mais diversos assuntos, entre eles a anorexia nervosa e os blogs pró-Ana. Já Tris 

passou pela experiência de anorexia em um período diferente, no qual não era simples obter 



109 

 

informações, como ela mesmo citou ao longo da entrevista. Duas experiências de anorexia 

nervosa vividas em períodos tecnológicos diferentes. 

 Inicio remetendo as narrativas ao horizonte histórico das participantes, e que foi 

abordado no primeiro capítulo dessa dissertação, que diz respeito à cobrança por determinado 

tipo de corpo dito ideal e a padronização do mesmo. Lia e Tris constroem suas vidas nesse 

cenário contemporâneo, no qual o corpo magro é considerado tão importante. A busca por um 

corpo assim pode vir a se tornar um dos principais (ou o principal) objetivo da existência 

daquela pessoa; e, em muitos momentos, foi essa a realidade vivida pelas minhas 

entrevistadas. 

 Diante desse cenário contemporâneo de magreza, ambas experienciaram (Lia ainda 

estava experienciando quando a entrevistei) a anorexia. Como já discutido, anorexia nervosa é 

considerada uma patologia, de acordo com o saber médico vigente. Como eu poderia 

compreender Lia e Tris caso as enxergasse através do rótulo da AN?  A questão do adoecer – 

ou padecer, como denominou Nogueira (2008) – das meninas pode ser compreendida como 

uma de suas possibilidades de ser no mundo, estando elas também influenciadas pela cultura. 

Perpassada pelo olhar da fenomenologia heideggeriana, pode-se pensar se elas não estariam 

restringindo suas possibilidades de ser. Não sendo a patologia uma escolha voluntária do ser-

aí, mas, sim, fazendo parte da existência do Dasein. 

 Ambas entrevistadas relataram a obsessão no pensamento alimentar – inclusive no 

período que Tris esteve bem acima de seu peso. Esse pensamento me remeteu diretamente a 

uma interessante discussão quanto ao mundo contemporâneo, técnico, e as compulsões, 

marcas do mundo atual, empreendida por Feijoo e Dhein (2014). Elas defendem que o homem 

e mundo passam a ser compreendidos a partir da lógica da instrumentalidade. O mundo atual 

demanda que o homem apresente comportamentos que atendam de modo automático aos 

apelos de produtividade, serventia e descartabilidade. Não existem, porquanto, obstáculos que 
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sirvam como alguma espécie de barreira para a aceleração e abundância das produções 

provenientes da técnica.  

 As autoras continuam e apontam para o caráter de compulsividade – que aqui eu aludi 

também às obsessões – tão característico dos dias atuais, pois a questão da técnica consiste 

exatamente em sua essência compulsiva. “No mundo da técnica, a ação excessiva é a lei, 

princípio de determinação de todas as coisas” (Feijoo & Dhein, 2014, p. 171). Para 

Heidegger, segundo elas, a questão da compulsão apresenta uma relação direta com o 

horizonte histórico atual no qual predominam as referências da técnica. 

 Diante da relação que Feijoo e Dhein sugeriram, entre o atual horizonte histórico e as 

compulsões, elas finalizam dizendo que “por isso podemos arriscar dizer que, na 

cotidianidade mediana o que mais acontece são modos de ser restritivos, controladores” 

(Feijoo & Dhein, 2014, p. 173). E como não associar essa citação às meninas entrevistadas? O 

que percebi enquanto entrevistava, e ao ler as transcrições e literalizações, foi essa questão do 

forte controle, para que seus objetivos de ter e manter um corpo magro pudessem ser 

efetivados. E no tocante à restrição, pensei na fala de Tris, ao contar como seu 8º ano poderia 

ter sido melhor aproveitado, e não foi, justo por ela ter focado tanto em ter “uma barriga 

sequinha”. 

 Pensei também na experiência do não-comer, e os pensamentos obsessivos quanto ao 

emagrecer, que podem ser interpretados como um fechamento, enclausuramento, da 

existência, já que o existir significa estar aberto ao seu horizonte histórico. Compreendo que 

elas, em alguns momentos, restringiram-se em prol de um corpo magro. 

 Pode-se aqui refletir sobre as entrevistadas que, lançadas no mundo, em sua 

facticidade, enquanto poder-ser, mergulhadas na impropriedade, se apropriam de sentidos que 

são construídos historicamente, o horizonte histórico, e partilhados na cultura, como 

significados de sua existência. Uma existência tão marcada pela busca do corpo magro. 
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Nessa cotidianidade mediana, citada por Feijoo e Dhein (2014), pode-se abordar a 

impessoalidade tão discutida por Heidegger (1981), e já anteriormente apontada nesta 

dissertação. Estar no modo de ser impessoal é pertencer aos “outros” ou o “a gente”; o ser-

com-os-outros pode dissolver cada ser-aí para ser com os “outros”. Nesse contexto podemos 

associar a busca, muitas vezes desenfreada, do “a gente”, por corpos magros e moldados de 

acordo com o que é solicitado enquanto “corpo ideal”. Uma busca que é de todos e, ao mesmo 

tempo, de ninguém.  

Diante de toda essa preocupação em ter um corpo magro, nessa busca de todos e de 

ninguém, há algo que ambas as entrevistadas relataram, que foi a questão da amenorreia. A 

amenorreia é bem pontuada ao se estudar a anorexia, pois é um dos prováveis efeitos da 

pessoa do sexo feminino que restringe em demasia a sua alimentação, tendo sido considerada, 

inclusive, como um dos critérios diagnósticos da AN durante muitos anos. Assumpção e 

Cabral (2002) afirmam que “a amenorreia pode preceder ou ser concomitante à perda de peso 

em até um terço das pacientes; podendo persistir até a recuperação de um peso mínimo 

saudável” (p. 30), ou seja, indo contra a questão propriamente fisiológica do corpo feminino. 

E, ao pensarmos esse extremo não-comer enquanto possibilidade existencial, e em 

algum momento, restringindo essas possibilidades – através do adoecimento –, o Dasein só 

pode adoecer de si mesmo, isto é, de acordo com o que familiar lhe é. Extirpando a doença, 

talvez esteja tirando-lhe o modo pelo qual ele tem mantido o seu existir. Para que outras 

possibilidades possam ir se desvelando, o Dasein precisa ir encaminhando-se a elas, ganhando 

relativo afastamento desse modo-de-ser já conhecido. Distanciar-se e retirar-se do 

adoecimento seria exatamente deixar-se entrar no impessoal, acreditando nas orientações 

desse mundo compartilhado, buscando tecer consistência e estabilidade aos sentidos que o 

mundo oferece. E é, envolto e mergulhado no impessoal, que o ser pode des-apoderar-se para 

revincular esses sentidos de um modo mais próprio. “Longe de negar ou excluir esses sentidos 
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tutelados pelo mundo, é a partir desses mesmos sentidos que o espaço existencial pode sofrer 

alguma transformação, pois não há como transformar a partir de ausência de significados” 

(Camasmie, 2014, p. 135). 

A doença se apresenta como possibilidade de ser-si-mesmo, já que o ser-aí é sempre 

aberto às possibilidades. Ao qualificar-se como alguém que tem uma doença, o Dasein busca 

estratégias que possam buscar sua cura que, ao invés de aproximá-lo de sua singular 

experiência de adoecimento, desvia-o a um lugar distante de si mesmo, “na medida em que 

favorece o interpretar-se como ente destituído de poder-ser” (Camasmie, 2014, p. 132). 

Diante da possibilidade de adoecer e me remetendo ao habitar o corpo e a 

possibilidade de desenvolver alguma patologia, Heidegger (1954/2012b) questiona “em que 

medida construir pertence ao habitar?” (p. 131). Fico me questionando se realmente sempre 

habitamos aquilo que construímos: as entrevistadas construíram, de acordo com suas 

possibilidades, os seus corpos. Mas elas, de fato, o habitavam? Ou talvez meu questionamento 

esteja equivocado e deveria ser: elas realmente construíram seus corpos? Foram elas que os 

construíram? Elas habitam sua própria existência? 

Heidegger (1954/2012b), então, parece responder meu questionamento, concluindo 

que “somente em sendo capazes de habitar é que podemos construir” (p. 139). Ora, se Lia e 

Tris não parecem habitar seus próprios corpos, será que realmente foram elas que os 

construíram? 

 Para finalizar essa seção de interpretação das entrevistas, concluo contando ao leitor 

que me acostumei a pensar as entrevistas como clareiras: a experiência ficou livre para 

aparecer, livre para mostrar-se, desvelar-se. Heidegger diz que “só pode haver claridade onde 

foi feita clareira, onde algo está livre para a luz” (Heidegger, 1987/2001, p. 42).  

 E, fico no questionamento: a magreza traz leveza? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Busquei, na pesquisa, posicionar tanto a mim quanto o leitor, o mais próximo possível 

do fenômeno anorexia nervosa, buscando apreender aquilo que se mostrou. Para tanto, 

precisei estar aberta para o que ali se desvelava, da forma como era apresentado pelas 

entrevistadas. 

 No entanto, como posso chamar de “considerações finais” algo que, para mim, não 

finalizou? O trabalho realizado, e todo o percurso enfrentado, continuam em processo de 

contínuo desvelamento. Cada vez que olho para tudo que foi produzido nesses dois anos de 

mestrado, encontro novos sentidos e compreendo de formas diferentes, suscitam em mim 

novas reflexões. E, tomara, que não precisem ser realmente considerações finais, que minha 

dissertação possa continuar dando frutos, seja para mim, para minha orientadora, para as 

entrevistadas, mas principalmente para quem acesso a ela tiver.  

 Fico muito feliz, grata e orgulhosa do percurso que tem sido seguido, tanto do meu 

empenho pessoal-acadêmico, mas também por me dar conta, na prática, do quanto essa 

pesquisa sobre anorexia nervosa é relevante e pode contribuir no âmbito psicológico, 

fenomenológico, na área da saúde e, por que não, para as participantes. 

 Anos de estudo sobre a anorexia nervosa me fizeram entrar em contato com uma 

diversa literatura e, entre ela, uma ideia que tenta ser afirmada por alguns pesquisadores: que 

as pessoas que passam pela anorexia nervosa apresentam determinadas características 

semelhantes, como tipos de personalidade, famílias com determinados traços, etc. Porém, o 

que meu campo mostrou, mesmo o número de entrevistadas podendo ser considerado 

pequeno, é que elas são tão diferentes! Lia e Tris têm suas próprias peculiaridades, suas 

próprias histórias. E como seria restringi-las somente à anorexia? Reduziríamos, pois, suas 

ricas trajetórias a um diagnóstico?  



114 

 

 Heidegger (1987/2001), em seus Seminários, amparou boa parte da discussão sobre o 

que é considerado doença. A questão da anorexia nervosa, inspirada em uma fenomenologia 

heideggeriana, não é pensada como uma doença física ou psicológica, como costuma ser 

vista, de acordo com o saber médico vigente. Mas, sim, o padecer enquanto modo de 

desvelamento da própria existência, pois o sofrer é ontológico à condição humana. E, diante 

dessa existência, o corporal atua em todas as dimensões do existir. 

 A pessoa que está no modo de ser da anorexia também precisa ser compreendida como 

um ser-no-mundo capaz de construir seus próprios sentidos. O olhar fenomenológico-

existencial possibilitou desvelar a experiência em sua infinidade de sentidos. E essa não é 

tarefa fácil: estar imerso na cotidianidade faz com que o pensamento calculante seja o 

predominante. No caso específico da anorexia, seria pensar a experiência como uma doença, e 

somente ela, com determinado tipo de tratamento – medicamentoso e psicoterapêutico, muitas 

vezes um tratamento descontextualizado da vida do paciente. 

Por que é comum que, na sociedade contemporânea, o sofrer seja proibido? Um 

proibido velado, vale salientar. Permitir que você e o outro possam sofrer, é abrir portas para 

uma existência mais autêntica, para sua livre expressão de si, buscando a apropriação de seus 

sentidos próprios, de ser quem se é. O Dasein encontra-se nessa trama de significados, e é 

nessa trama que ele tem a possibilidade ser aquilo mesmo que se é.  

 É diante do modo pelo qual compreendemos quem somos “no que acreditamos, o que 

desejamos e planejamos e os impedimentos que vivemos, assim poderemos também 

compreender o nosso próprio corpo” (Dantas, 2011b, p. 75). E o corpo foi algo muito 

pensado, narrado e perpassado por tantos sentidos. Heidegger (1987/2001) fala sobre o 

corporar, algo que vai além de se pensar o corpo meramente físico. Ele busca exatamente a 

não-dicotomia do corpo. O corporar do corpo, para Heidegger (2001), é um modo do Dasein. 
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E “o corpo não é alguma coisa, algum corpo material, mas sim todo o corpo” (Heidegger, 

2001, p. 114), em que o limite do corporal é o horizonte-do-ser no qual o Dasein permanece.  

Ficou muito claro, com a fala das meninas, que não foi um corpo físico que adoeceu. 

A existência foi atravessada pela experiência da anorexia, pelo modo de ser possível naquele 

momento. E quantos sentidos, para o corpo, Lia e Tris mostraram com suas narrativas. Não 

era somente um corpo extremamente magro que precisava apenas de alimento; seus corpos 

em alguns momentos, pode-se pensar, não estavam sendo habitados, elas não estavam se 

apropriando do seu ser si próprio.  

 Perante a duas histórias tão ricas, é possível levantar alguns pontos quanto à anorexia: 

existe outra forma de se tratar a anorexia, conhecida enquanto doença, diferente de como é 

tratada hoje? Como será que é hoje o olhar da família e dos profissionais que cuidam de 

pessoas com o quadro? Algo pode e/ou precisa ser alterado? Ao buscar respostas aos meus 

próprios questionamentos, a anorexia pode, sim, ser compreendida e olhada de uma outra 

forma, que não somente uma psicopatologia. Talvez aqui caiba, por parte dos profissionais e 

familiares, um cuidado especial; cuidado esse que possa ir além dos sintomas da doença e 

possa buscar uma aproximação para com essas histórias de vida. 

 A tão defendida e enaltecida eficácia das medicações apresenta-se como uma 

ratificação da compreensão da subjetividade como engrenagem, que pode ser ajustada ou 

consertada. Entraria, pois, a anorexia nessa roda-vida de que é algo que precisa ser ajustado? 

Ou melhor, seria possível ela ficar de fora desse movimento técnico contemporâneo?  

 De acordo com o que as entrevistadas narraram, penso que seja difícil não associar a 

anorexia a esse movimento técnico, pois, como já discutido, o corpo passa a ser visto como 

um “algo”, e que, enquanto objetificado, precisa (quase) sempre de reparos, dificilmente 

atingindo o que é considerado como ideal. 
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 Ao longo da dissertação fui plantando sementes no que dizem respeito tanto à AN 

quanto à fenomenologia-existencial. Diversos pontos discutidos por Heidegger, ao longo de 

sua trajetória filosófica, puderam se fazer presentes na discussão da anorexia e das histórias de 

vida de Lia e Tris. E fazer a ponte entre filosofia e psicologia se revelou um desafio. Tirar as 

discussões heideggeriana dos livros e conseguir pensá-las na prática: das entrevistas e, 

principalmente das interpretações.  

 Acredito que uma das contribuições, para o campo científico, da pesquisa realizada é 

exatamente essa de se conseguir pensar a anorexia, tão vista como apenas um transtorno que 

busca magreza extrema, e às vezes estereotipada – como meninas que querem emagrecer para 

parecer com determinada pessoa que apareceu na capa da revista famosa –, de outra forma, 

através de outro um olhar, por outro prisma, quem sabe. Olhar esse que repousa nos 

desvelamentos de diversas outras possibilidades, que Lia e Tris puderam ajudar a pensar a 

quem as ler. 

 Há uma história de vida nesse contexto de possível adoecimento. É uma história de 

vida que, naquele momento, direcionou-se para uma busca tão difícil e às vezes tão sofrida. 

Como o mundo é inóspito! A existência, por si só, é um poder-ser, sendo o Dasein abertura. O 

adoecer, então, pode ser visto como uma das possibilidades de ser, que estão em jogo no 

existir, nesse eterno vir-a-ser. 

 Trazer as ideias heideggerianas de cuidado, inospitalidade, habitar, tédio, abertura às 

possibilidades, facticidade, e tantas outras, pode fazer pensar não somente no fenômeno aqui 

estudado, a anorexia, mas também na vida que cada um vive. Também temos histórias, 

permeadas por impessoalidades, dificuldades, em um mundo que não nos acolhe. Para além 

da questão AN, está o próprio existir, que Heidegger aborda de forma tão densa, mas também 

tão suave. 
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 Essa pesquisa buscou abrir caminhos para que outros estudos se dediquem a 

aprofundar os sentidos que atravessam a experiência da anorexia nervosa. Buscou também 

contribuir com o campo, já que as pesquisas focando na experiência de quem vivenciou a AN, 

foram muito escassas. Que muitas outras pesquisas possam vir e ajudar a desvelar novos 

sentidos diante desta temática tão urgente e delicada. 
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Apêndice I – 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: “‘Oi, meu nome é Ana’ – um 

estudo fenomenológico-existencial da experiência de mulheres com anorexia nervosa”, que 

tem como pesquisador responsável Élida Mayara da Nóbrega Cunha. 

 Esta pesquisa pretende compreender a anorexia nervosa a partir do relato de mulheres 

que a experienciam ou experienciaram. O motivo que nos leva a fazer esta pesquisa é a 

importância do estudo da anorexia nervosa na atualidade. 

 Caso você decida participar, haverá um encontro individual com a pesquisadora, na 

qual você conversará sobre a experiência na anorexia nervosa, usando a entrevista como 

recurso.  Caso você aceite, as conversas serão gravadas com o auxílio de um gravador de voz 

para facilitar a transcrição das falas e serão utilizadas somente para os fins dessa pesquisa. 

Para tanto, você precisará assinar uma autorização específica. 

 Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, porém o 

tema desta pesquisa se refere a um conteúdo delicado, então, é possível que a participação na 

entrevista provoque questionamentos sobre sua experiência na anorexia nervosa e sofrimento 

emocional diante dessas reflexões. No entanto, isso pode ser positivo para você, na medida 

em que, como psicóloga, posso oferecer suporte psicológico, caso necessite. 

 Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada por mim ou por atendimento psicológico 

oferecido pelo Serviço de Psicologia Aplicada, SEPA – clínica escola de psicologia da 

UFRN. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Élida 

Mayara da Nóbrega Cunha, no telefone: (84) 99128-0864 e email: elida.mnc@gmail.com, ou 

para a orientadora da pesquisa Elza Maria do Socorro Dutra, no telefone: (84) 99924-4175 e 

email: elzadutra.rn@gmail.com. 

 Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 
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 Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

 Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de cinco anos. 

 Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

 Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Élida Mayara da Nóbrega Cunha. 

*************************************************** 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “‘Oi, meu nome é Ana’ – um estudo fenomenológico-existencial da experiência de 

mulheres com anorexia nervosa” e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 Natal ____/_____/_____ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

************************************** 

Impressão 
datilosc
ópica do 
participa

nte 
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Declaração do pesquisador responsável 

 Como pesquisadora responsável pelo estudo: “‘Oi, meu nome é Ana’ – um estudo 

fenomenológico-existencial da experiência de mulheres com anorexia nervosa” declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 

e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

 Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ___/____/_____ 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Apêndice II –  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –TCLE 

Menor de 18 anos 

Esclarecimentos 

 

 Este é um convite para o menor pelo qual você é responsável participar da pesquisa 

“‘Oi, meu nome é Ana’ – um estudo fenomenológico-existencial da experiência de mulheres 

com anorexia nervosa”, que tem como pesquisadora responsável Élida Mayara da Nóbrega 

Cunha, sob orientação da Profa. Dra. Elza Maria do Socorro Dutra, do Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 Esta pesquisa se justifica pela importância do estudo da anorexia nervosa na atualidade 

e tem como objetivo compreender a anorexia nervosa a partir do relato de mulheres que a 

experienciam ou experienciaram. 

 Caso decida aceitar o convite, a menor será submetida aos seguintes procedimentos: 

encontro individual com a pesquisadora, que conversará sobre a experiência na anorexia 

nervosa, usando a entrevista narrativa como recurso.  Caso você e ela concordem, as 

conversas serão gravadas com o auxílio de um gravador de voz para facilitar a transcrição das 

falas e serão utilizadas somente para os fins dessa pesquisa. Para tanto, você precisará assinar 

uma autorização específica. 

 Os riscos envolvidos com a participação da menor na pesquisa são: questionamentos 

sobre sua experiência na anorexia nervosa e sofrimento emocional diante dessas reflexões. 

Esses possíveis riscos serão minimizados pelo comprometimento da pesquisadora que 

também é psicóloga em oferecer suporte psicológico específico, encaminhamento para outro 

psicólogo ou mesmo para o Serviço de Psicologia Aplicada – SEPA – da UFRN e/ou 

acompanhamento pelo tempo que se fizer necessário. 

 A participação é voluntária, o que significa dizer que você e a menor têm o direito de 

se recusarem a participar da pesquisa ou desistir a qualquer momento, retirando o 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

 Ao participar da pesquisa, você e ele estarão contribuindo para a compreensão da 

experiência na anorexia nervosa, assim como a possibilidade de refletir e elaborar questões 

sobre as experiências vividas por elas.    
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 Comprometo-me a manter todas as informações obtidas em sigilo e garantindo 

também que o nome da menor não será identificado em nenhum momento, podendo ser 

utilizado um nome fictício escolhido por ela.  

 Os dados serão guardados em local seguro por um período de cinco anos e a 

divulgação dos resultados será feita primeiro para a menor, em seguida para você, 

responsável.  

 As gravações serão ouvidas junto com a menor, havendo a possibilidade de ter algum 

trecho retirado, caso ela demonstre esse interesse.  

 Os resultados da pesquisa serão divulgados apenas em congressos e/ou publicações 

científicas, mantendo o sigilo da identidade do menor. 

 Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

 Se a menor sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Élida 

Mayara da Nóbrega Cunha, no telefone: (84) 99128-0864 e email: elida.mnc@gmail.com, ou 

para a orientadora da pesquisa Elza Maria do Socorro Dutra, no telefone: (84) 99924-4175 e 

email: elzadutra.rn@gmail.com 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Élida Mayara da Nóbrega Cunha. 

************************************************** 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, representante legal do 

menor ____________________________________________, autorizo sua participação na 

pesquisa: “‘Oi, meu nome é Ana’ – um estudo fenomenológico-existencial da experiência de 

mulheres com anorexia nervosa”. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ela e também por ter 
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compreendido todos os direitos que ela terá como participante e eu como seu representante 

legal. 

 Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ela em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-la. 

 

 

Natal, _____ de ____________ de 2015 

 

 

 

Nome do Responsável: _________________________________________ 

Assinatura do Responsável: _____________________________________ 

 

 

 

*************************************************** 

Declaração do pesquisador responsável 

 

 Como pesquisador responsável pelo estudo “‘Oi, meu nome é Ana’ – um estudo 

fenomenológico-existencial da experiência de mulheres com anorexia nervosa”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados à participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  

 Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

 

 

Assinatura do pesquisador responsável: _____________________________________ 

 

 

Impressão 
datiloscópi

ca do 
representa
nte legal 
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Apêndice III- 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 Através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa: “‘Oi, meu nome é 

Ana’ – um estudo fenomenológico-existencial da experiência de mulheres com anorexia 

nervosa” coordenada pela pesquisadora responsável Élida Mayara da Nóbrega Cunha. 

 Como sou menor de idade, meu responsável legal assinou um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido onde o pesquisador responsável explica a maneira como a 

pesquisa será realizada, todos os meus direitos, riscos e benefícios que terei ao participar 

dessa pesquisa. 

 Nesse mesmo termo de Consentimento Livre e Esclarecido o pesquisador responsável 

declarou que cumprirá tudo que ele esclareceu e prometeu. 

 Juntamente com o meu representante legal 

_____________________________________, recebi, de forma que entendi, explicações 

sobre essa pesquisa e os endereços onde devo tirar minhas dúvidas sobre a pesquisa e se a 

mesma é eticamente aceitável. 

Depois de conversar com meu representante legal, resolvi voluntariamente participar dessa 

pesquisa. 

Natal, _____/_____/_____ 

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

 

__________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscóp

ica do 
participan

te 


