
ma do peso. "Nossa época elegeu 
o obeso como o novo monstro. 
Ninguém fala que não gosta de 
gordos, mas os tratam com 
repugnância", afirma a profes-
sora de história do corpo na 
Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo (PUC-SP), 
Denise Santana. "Há uma espécie 

de cordão sanitário nas empresas, 
escolas e ruas contra quem é obe-

so", acrescenta a historiadora, 
que está escrevendo o livro "Uma 
História de Peso - Gordos e Ma-

gros ao Longo de um Século" 
(Editora Estação Liberdade), com 

previsão de lançamento para o iní-
cio de 2012. 

"Agora, as pessoas abrem espaço 
para eu entrar no ônibus", comenta 

Bruna Luiza, que hoje tem 60 quilos e 
o emprego que sonhou. Depois da ci-

rurgia, ela nunca mais sofreu com o 
afastamento dos amigos, os olhares de 

desprezo ou pena e a vergonha de experi-
mentar roupas em lojas. O preconceito 

contra obesos é um fenômeno historicamen-
te recente, que teve início com a ascensão do 
capitalismo. Antes, a obesidade era vista como 
fraqueza. Hoje, como incompetência. "É uma 
lógica econômica, porque um corpo ma- >> 

urante três anos, a fisioterapeuta paulistana Bruna Luiza dos 
Santos, 27 anos, peregrinou atrás de um emprego depois de 
graduada, sem sucesso. Ela não se encaixava no perfil das em-

presas. Uma situação aparentemente corriqueira entre recém-formados, 
mas nem tanto para Bruna. No caso dela, a palavra "perfil" poderia 
ser substituída por "silhueta". Apesar de apresentar todas as qualifica-
ções para as vagas, ela tinha quase 90 quilos, uma barreira que impedia 
os recrutadores de enxergar suas quali-
dades profissionais. Em depressão, 
descontava na comida. Só quando atin-
giu os 116 quilos resolveu dar um basta 
e apelou para uma solução radical: a 
cirurgia bariátrica (de redução do estô-
mago). "Não via saída, tive de me re-
construir", conta. 

Bruna precisou se render aos padrões 
para ser novamente inserida na socie-
dade e não sofrer todos os dias de um 
dos mais fortes preconceitos do mundo 
moderno, contra quem está muito aci-



> > gro é sinônimo de 
agilidade, enquanto o 
gordo, de ócio e im-
produtividade, carac-
terísticas condenadas 
pelo capi ta l ismo", 
reforça Denise. 

Por causa dessa 
lógica, a professora de 
matemática de Ribei-
rão Pires Lídia Eliane 
Canuto de Souza, 30 
anos, foi impedida de 
assumir o cargo que 
conseguiu por meio 
de um concurso pú-
blico da rede estadual 
de ensino. Após fazer 
o exame médico de 
admissão, ela e outros 
professores fo ram 

considerados inaptos por serem obesos mórbidos -
com índice de massa corporal (IMC), cálculo que 
leva em consideração o peso e a altura, acima de 40. 
O caso trouxe à tona o impasse enfrentado em um 
mundo com cada vez mais obesos - já são 10% da 
população mundial, o dobro de 30 anos atrás. "Eu me sinto enganada, 
porque o mundo diz que, para ser professora, você tem que estudar 
bastante e se atualizar, e agora dizem que eu não posso assumir o car-
go por causa do padrão de beleza", afirma Lídia, 110 quilos. 

Gorda desde a adolescência, a atriz Fabiana Karla, 35 anos, a "Dou-
tora Lorca" do humorísti-
co "Zorra Total", da Rede 
Globo, e protagonista da 
peça "Gorda", acha que a 
discriminação contra os 
obesos é maior do que 
con t ra ou t ro s g rupos . 
"Quando saí do Recife e 

fui para o Rio de Janeiro, percebi que os gor-
dos sofrem mais. Ser nordestina, por exem-
plo, era visto como uma coisa boa aqui, mas 
ser gorda não", conta a humorista, que pesa 
95 quilos. O presidente nacional do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jeffer-
son, 57 anos, que se submeteu à cirurgia de 
redução do estômago há 11 anos, após atingir 
175 quilos, tem uma visão realista sobre a 
obesidade. Para ele, não há espaço no mundo 
para os gordos. "Para viajar de avião, eu tinha 
que comprar duas passagens para caber na 
poltrona. Eu não comia nada e ainda tomava re-
médio para dormir porque, se eu tivesse uma dor 
de barriga, não caberia no banheiro", relembra o 
ex-deputado. A polêmica é mesmo tão grande 
quanto o tamanho das vítimas da obesidade. 
E só tende a aumentar na mesma proporção 
das estatísticas da doença, já considerada a 
epidemia do século pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). 

Text Box
Fonte: Istoé, São Paulo, ano 35, n. 2153, p. 62-64, 16 fev. 2011.




