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"Tão logo nascemos, principia o retorno; partida e volta são 
simultâneos; morremos a cada instante ... 
Tão logo nascemos, principia o esforço de criar; de tramar; de 
fazer da matéria vida: a cada instante nascemos ... " 

(Nikos Kazantzákis) 

Tereza deixou-nos no início de maio (2002), nossa saudade e nossa 
homenagem à pessoa que amou tanto na vida 

Basta pegar qualquer revista de variedades para que percebamos a 
freqüente recorrência de assuntos tais como emagrecimento, regimes, aparelhos 
de ginástica, cremes redutores de gordura, medicações, alimentos especiais 
- shakes, lights, diets -, spas, etc. Além disso, são veiculados diversos 
anúncios de toda a indústria do emagrecimento, que envolve uma grande 
fatia das indústrias de alimentos - esse tipo de comida é sempre mais cara, o 
que tem gerado muitos lucros - além da imagem de modelos sempre muito 
magras (os), cada vez mais magras (os). Todos esses fatos tornam evidente 
que a núdia exerce uma pressão imensa sobre as pessoas em relação à imagem 
corporal e ao consumo de alimentos. 

Outro dado muito importante, publicado em uma pesquisa da Revista 
Veja, creio que em 1999, dá conta de que o número de pessoas insatisfeitas 
com seu corpo era da ordem de 85 a 95%. Os motivos eram variados, mas, 
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de qualquer forma, a insatisfação é alarmante. 

Resolvi, então, fazer uma pesquisa na INTERNET sobre Distúrbios 
Alimentares: inicialmente veio um lote de 500 artigos. Dentre eles, havia textos 
a respeito de tratamentos químicos, quantificação de taxas de determinadas 
substâncias no organismo e tratamentos psicológicos. Havia ainda muitos 
outros disponíveis, o que acabava sendo até um problema para se fazer uma 
seleção. 

Isto rapidamente nos faz pensar na importância que a cultura está dando 
para uma determinada forma fisica. A preocupação em tentar atender a um 
padrão estético cada vez mais rígido, intolerante e inatingível para a maioria 
das pessoas, tem aumentado significativamente. Vemos também uma grande 
preocupação com a saúde, mas entenda-se que isto freqüentemente quer 
dizer: problemas com colesterol e gordura. Na verdade, é o medo da 
obesidade e das doenças cardíacas. A cultura atualmente lida mal com a 
estética e com os males do coração, nos dois sentidos da palavra. 

A Revista Veja de 24 de setembro de 1997 foi um exemplo formidável da 
incongruência que estamos vivendo. Na capa a chamada era: "O golpe nos 
gordos", "A condenação dos remédios para emagrecer", "O que vem aí 
contra a gordura". Junto a isso no encarte Veja São Paulo tínhamos: "Comer 
e Beber - O melhor de São Paulo. 350 Restaurantes com o melhor da 
categoria. 100 Bares. Onde encontrar ótimos doces, sorvetes, pastéis, 
sanduíches e outras delícias. Feiras, lojas bufês, congelados e muito mais". 

Dentro, encontrava-se uma carta ao leitor: Para dar água na boca. No 
texto são mencionadas com orgulho as maravilhas que a cidade oferece, 
equiparada a Nova Iorque e Milão, além do trabalho dos jornalistas envolvidos 
na pesquisa. Eles acharam o trabalho muito gostoso, mas reconheceram as 
conseqüências dele: todos engordaram de dois a três quilos. Alguns teriam 
ainda que trabalhar em outros itens da pesquisa que estavam faltando e, 
portanto, ganhariam mais outros dois ou três quilos. Houve quem aceitasse o 
sacrifício e alguns deles contaram como estavam tentando solucionar a 
questão, por exemplo, nadando na hora do almoço. O crítico da sessão 
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restaurantes da revista, que já trabalhava há cinco anos visitando as casas, 
passou a correr dez quilômetros por dia. Neste caso, fica claro como o trabalho 
interferiu no peso deles, sem que pudesse recair sobre cada um a 
responsabilidade e escolha de engordar o quanto engordaram. O acerto disso 
nem sempre é muito fácil, pois além das condições fisio-psíquicas de cada 
um - a disposição e condições para fazer exercícios ou coisas que aumentem 
o gasto de calorias, a condição fisica e a vontade, que nem sempre estão à 
disposição dos interessados - são necessários também tempo e local 
apropriados. 

Na revista Folha, no mês seguinte, a manchete era: "Sem fome de viver", 
o texto falava a respeito da anorexia nervosa. Basicamente, afirmava que a 
doença é grave, pode levar à morte e é um reflexo exagerado da ditadura do 
corpo perfeito, que afeta todas as mulheres. 

Essa ditadura do corpo perfeito está relacionada a uma concepção apolínea: 
norteada na medida, na lógica, na razão, no que dura, nas regras, nas formas 
imutáveis, ou seja, naquilo que segue o estilo do deus Apolo. Isso tudo também 
está presente em nosso conhecimento científico baseado no empirismo. 
C. G.Jungjá nos deixou uma frase famosa: "Os deuses tomaram-se doenças". 
Nossa cultura perdeu contato e uma relação saudável com os deuses, então, 
esses dinamismos tornaram-se doenças, seja pela falta ou pelo excesso. 

James Hillman já enfatizava que "Diferentemente das épocas de Freud 
e Jung, hoje não só a alma do homem, mas principalmente a alma do 
mundo está doente, e são os seus sintomas que mais nos atingem, afligem 
e agridem, que mais falam conosco lO. 

A anorexia nervosa e a bulimia são consideradas doenças psiquiátricas, 
que fazem parte dos distúrbios alimentares. São também vistas como doenças 
da moda, principalmente por ter vindo a público o fato de a Princesa Diana 
ter buli mia. Embora seus índices tenham aumentado bastante, ainda não 
chegam perto dos da obesidade, principalmente nos EU A. Infelizmente, nós 
estamos indo atrás dos índices, pois apesar de o Brasil ser um país com um 
número grande de pessoas pobres, há uma alta incidência de casos de 
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obesidade. 

A obesidade não é considerada uma doença psiquiátrica ou psicológica; 
ela é vista como uma patologia clínica, que envolve a ocorrência de disfunções 
e doenças que, em casos graves, podem levar à morte. 

Do ponto de vista psicológico, um problema freqüente na obesidade está 
relacionado à auto-imagem, que costuma ser bastante negativa. As pessoas 
obesas costumam ter baixa auto-estima, o que lhes acarreta bastante 
sofrimento. Pesquisas mostram que elas são discriminadas socialmente, que 
sofrem problemas de desemprego, que são desrespeitadas em academias, 
lojas de roupas, onde têm que se movimentar ou dividir espaço com outros, 
etc. Freqüentemente, têm problemas respiratórios, nas articulações, nas costas 
e acabam ficando mais sujeitas a acidentes graves. A pessoa gorda é vista, 
em geral, como feia. Às vezes dizem: "Pena que é tão gorda, pois tem um 
rosto tão lindo ... " OU "É tão simpática ... " Mas claramente a gordura é vista 
como um defeito, algo que inferioriza a pessoa. 

Os obesos são discriminados, muitas vezes, pelos próprios 
endocrinologistas, clínicos e ginecologistas que, por não conseguirem tratá
los com sucesso, passam a vê-los como inconstantes, mentirosos, caprichosos, 
sem limites, etc. Então, o que se vê, em geral, é que, embora o problema os 
afete num nível pessoal, eles são responsabilizados por um fenômeno coletivo. 
No entanto, é diferente a forma de olhar o problema, se for omitido todo o 
massacre social vigente. A enorme oferta de comida, as pressões da mídia, 
as frustrações e o estresse fazem com que a comida se torne, às vezes, a 
única fonte de prazer acessível à pessoa, ou a única que ela vê como possível 
e imediata. Fora isso, há ainda outros aspectos como a repressão ao corpo, 
o prazer, a estética e a sexualidade, que estão certamente envolvidos com 
essa problemática e atingem tanto as pessoas que desenvolvem Distúrbios 
Alimentares quanto a cultura como um todo. 

Vemos, também, médicos sem critérios quanto ao peso que uma pessoa 
pode ter, quanto ao momento de se iniciar uma dieta, quanto ao número de 
calorias, ou quanto aos tipos de alimentos que deve ingerir. E ainda, se o 
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médico considerar a medicação necessária, quanto ao que dar e às custas de 
que riscos. Hoje, até nas revistas populares saem artigos, entrevistas com 
médicos ou depoimentos deles, em que é possível apreciar todo tipo de 
absurdos: pessoas saindo de urna consulta médica querendo perder peso ou 
medidas, às vezes fora das recomendações do que é tido dentro da 
normalidade, levando com elas dietas rigidas e medicações que trazem riscos 
importantes tanto à saúde fisica quanto à psíquica. 

Ocorre que, às vezes, o paciente é visto corno "mais um freguês" e o 
médico atende seus desejos e loucuras sem questionar. Já ouvi relatos sobre 
médicos que querem que os pacientes emagreçam um número de quilos que 
a eles pareça bom, num curto intervalo de tempo, para que o tratamento seja 
rápido e eles sejam vistos corno muito eficientes. Muitas vezes, os pacientes 
também o desejam, para que, assim, possam voltar a comer de tudo que 
ficou proibido ou limitado. Para atingir esse fim, um ou ambos acham que 
vale tudo. No entanto, há pessoas que não agüentarn emagrecer muito rápido: 
alguns desenvolvem urna defesa e passam a não emagrecer; outros 
desenvolvem um quadro de despersonalização, de perda de identidade - ao 
olhar no espelho, não se reconhecem. Vi alguns casos, quando trabalhei em 
equipe com um endocrinologista, em que a fantasia recorrente das pacientes 
era que morreriam na rua, por motivos variados e não seriam identificadas 
nem socorridas, apesar das várias precauções que tornavam para que isso 
não ocorresse. A idéia era sempre de que não saberiam quem elas eram. 

Temos urna crescente incidência de viciados em remédios de todos os 
tipos: para emagrecer, para acalmar, para animar, para poder comer sem 
culpa quando se vai a urna festa, para prevenir que se engorde, etc. Gente 
que toma remédios para tirar o apetite há tantos anos, que não sabe mais 
viver sem eles. Não se pode mais simplesmente comer, pois tudo tem "muitas 
calorias", "precisa-se" evitá-las, portanto, "viva os diets e os lights". Comer 
tomou-se urna fonte de preocupações: se a comida contém muito colesterol, 
agro tóxicos, conservantes, corantes, hormônios, contaminações, etc. Não 
existe mais praticamente nenhum alimento inocente. Onde foi parar a leveza e 
a alegria de simplesmente poder fazer uma refeição sem preocupação e com 
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prazer legítimo? 

Outras questões são: Qual é a normalidade? A tabela serve para todos? 
A forma apontada na tabela é possível a todos? Em qualquer momento da 
vida, será só urna questão de força de vontade para se conseguir ter as medidas 
tidas corno corretas? 

Apesar de, teoricamente, serem levados em conta o metabolismo, os 
hormônios, as taxas disto e daquilo, a idade, etc, de fato, é esperado corno 
normal, que as pessoas consigam pesar e medir segundo a tabela internacional, 
e segundo o cálculo de massa corpórea, que define parâmetros acerca da 
proporção da gordura aceitável no corpo. 

Tudo isso, certamente, não deve serdesprezado. No entanto, o problema 
é limitar-se a réguas e mais réguas e não enxergar além. A tirania das medidas 
corretas, de não se considerar o diferente, o singular como interessante, 
atraente ou belo está deformando a cultura. Esta cultura, que tanto 
supervaloriza o belo, mas que só vê o feio, que se sente insegura com sua 
própria aparência e que tem muitas dificuldades também com o velho e o 
envelhecer, vive urna luta sem fim e sem glória. 

Essa ditadura atinge todos, mas é muito pior para as mulheres. Valoriza
se muito a atração dos homens pela beleza fisica: quanto mais perfeitas, mais 
chances têm de serem queridas, ou de não serem preteridas. Para os homens 
isso é mais sutil, valoriza-se que sejam bonitos ou que estejam "em forma", 
mas mesmo com barriga, carecas, ou sendo bem mais velhos conseguem 
"gatinhas" ou mesmo mulheres de idade mais próxima, principalmente se 
tiverem um IÚvel sócio-econômico que os favoreça. Sabe-se, aliás, que na 
cidade de São Paulo as mulheres são em maior número que os homens e que 
depois da meia idade ficam mais sozinhas, também por serem preteridas em 
favor das mais jovens. 

As mulheres, ainda por cima, envelhecem mais cedo por questões 
hormonais e também, penso eu, pela forma corno levam as suas vidas. Elas 
têm mais celulite, flacidez, estrias - os demônios que as atormentam. No 
entanto, é esperado que não os tenham nunca, como se fosse muito simples 
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e plausível. 

Ultimamente, a moda é adquirir seios novos e grandes: sem economia de 
silicone. Nos extratos sócio-econômicos mais elevados, também já não fica 
bem fazer dietas, que são vistas como "coisa de pobres". Agora, as pessoas 
fazem lipoaspiração a cada vez que engordam. De vez em quando, são 
noticiados alguns eventos que não deram muito certo: bicos de seios apontando 
para os lados, buracos, calombos e, com esse grande número de cirurgias 
plásticas, também alguns óbitos. 

Nossa civilização precisa reaprender os ensinamentos do mito de Afrodite, 
uma vez que sua arte está relacionada ao tomar a vida cotidiana mais bela e 
prazerosa, além de nos ensinar a lidar com a beleza etemera que se perde, 
esvaece rapidamente. Há nisso uma certa tristeza, mas seu mito e o de Adonis 
nos ensinam a aceitar e a ceder a esta tristeza, porque dela nascerá o impulso 
para a renovação. As roupas bonitas são feitas para usar e, portanto, para 
acabarem; as flores e o desejo devem ser colhidos quando estão em pleno 
florescimento, pois essa beleza, embora possa ser renovada pelo cuidado, 
não pode ser preservada como o são as obras apolíneas. 

O culto a Afrodite não tem muito a ver com os padrões de beleza de hoje 
e nem com a cultura orientada para o consumo. Sendo assim, não deveriamos 
estabelecer ligações entre o desejo sexual e a beleza de acordo com os rigidos 
padrões que temos da beleza feminina, pois se seguirmos a concepção do 
mito de Mrodite, a beleza que desperta o desejo está mais perto do "estado 
de graça" e é composta mais pela audácia e encanto do que pela 
confonnidade a uma norma externa. 

Hoje, temos uma excessiva preocupação com o belo e, de certa forma 
também, com a perfonnance sexual. Isto é claramente um indício da perda 
da Deusa da Beleza. Em todos os tempos, há homens que fazem amor por 
pressões externas: os gregos podiam fazê-lo por dever cívico, os cristãos 
por dever conjugal e nós, hoje, para afinnar nossa nonnalidade psicológica. 

Afrodite não é uma deusa do casamento, este domínio é de Hera. Afrodite 
pode assegurar o prazer recíproco do casal, sem o quê o casamento se torna 
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frio e estéril. Mas não é sem conflitos que se mantém um relacionamento 
apaixonado e um casamento estável. As tensões entre Hera e Mrodite são 
um conflito inerente a todos os casamentos duradouros. Os cristãos 
resolveram esse problema escolhendo, de uma vez por todas, as virtudes 
domésticas e maternais - Hera e Deméter. 

As energias de Mrodite são tão fluidas quanto a água da qual nasceu, 
ambas encontram seu caminho na abertura mais minúscula, sempre procurando 
fluir livremente, escapando de qualquer obstáculo, por todos os meios. 

Afrodite tem seu próprio código feminino de honra. No entanto, este não 
inclui a obrigação de dizer toda a verdade, como geralmente se imagina. Ao 
mesmo tempo, quem a vislumbrar logo perceberá que ela não faz promessas 
de amor eterno. O amor apresenta-se como eterno, mas se vai. Isto faz parte 
do mito de Afrodite. 

Hennes e Afrodite não podem acomodar-se a uma definição de verdade 
que pertence ao domínio de Apolo - verdade lógica - nem de Zeus - ética, 
código social ou justiça. 

Gera muito medo o fato de não se poder controlar o amor e o desejo do 
ser amado. Por esse motivo, tratou-se de tolher as mulheres, de anulá-las e 
de colocá-Ias "em seu devido lugar", "dentro das medidas" aceitáveis e 
convenientes. Hoje vemos muito pouco espaço para Mrodite e bem mais 
para Atena ou mesmo Deméter, embora todo feminino tenha muitos mil anos 
de submissão. 

Render-se à tirania da moda implica, quase sempre, na aceitação de outra 
tirania: a das nonnas de beleza para o corpo feminino. Estes padrões subvertem 
os de Afrodite e diminuem o número de pessoas que se sentem bonitas. 
Muitas, por isso, nunca chegam a descobrir seu próprio encanto. Padrões 
rígidos de beleza exigem que cada mulher esteja de acordo com modelos 
ditados por uma cultura antiafrodisíaca. O medo em relação às mulheres é 
tão disseminado que os modelos impostos são, na maioria das vezes, os das 
garotas delgadas, cuja feminilidade é menos refinada. O caminho de Afrodite 
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é inverso, tende a expressar a beleza de um modo original e audacioso, com 
uma maneira própria para cada personalidade. As feministas nos últimos dez 
anos contestaram, com veemência, os c1ichês opressivos, denunciando a 
destruição da personalidade de jovens mulheres que se imaginavam como 
estereótipos e não como indivíduos, na tentativa de corresponder ao que 
"vende mais" no mercado de objetos sexuais. Essas mulheres, constantemente, 
buscam nas relações com os homens a confirmação de sua beleza e, portanto, 
de seu próprio valor, perdendo a sensação de identidade. 

Esta insegurança é uma conseqüência da perda de Mrodite, que se 
caracteriza, justamente, por assegurar a beleza íntima feminina. Quando esta 
perde sua representação espiritual, quando a deusa que ensina a beleza é 
excluída da divindade, as mulheres ficam confinadas dentro de um círculo 
infernal. Tendo que provar a todo momento que não são feias, mas não tendo 
mais meios de alcançar, verdadeiramente, a beleza, praticam apenas ritos 
absurdos, condenados ao fracasso, que se assemelham à vida espiritual de 
alguém que murmura preces vazias ou repete gestos sem significado. A 
preocupação com a aparência toma-se equivalente ao fanatismo religioso. 

Tentar ser uma mulher bonita transforma-se em uma ocupação de tempo 
integral que causa muita frustração, uma vez que além de não trazer retomo é 
enganosa e funciona apenas por um período restrito de tempo, limitando-se à 
satisfação obtida no espelho. Mas creio que nem isso ocorra, dado que as 
exigências e insatisfações são infinitas - sempre se poderia ter algo melhor, 
maJor ou menor. 

Enquanto Mrodite é amante dos poderes mais mágicos e potentes do 
universo - o desejo, o prazer e a sedução -, a bonequinha de luxo, escrava 
do espelho, afoga-se nele e procura agradar em vez de induzir os outros a 
agradá-la. 

Não podemos esquecer que Mrodite não tem qualquer poder sobre as 
virgens Atena, Héstia e Árternis: há meios de encontrar o próprio caminho, 
diferentemente de o fazer através de Afrodite e da sexualidade. Mas a deusa 
não tolera nem o orgulho - um fascínio pela própria beleza, como se fôssemos 
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donas das qualidades afrodisíacas - nem a rp.cusa arrogante - como se 
pudéssemos ficar imunes ao seu poder - e sempre reserva alguma surpresa a 
estes dois tipos de conduta. O culto a Mrodite não é o culto a si mesma e à 
própria beleza, mas sim à hábil doação de si mesma. Não é uma coleção de 
truques para enredar os outros. 

O mito de Atena também possui aspectos interessantes que ajudam a 
entender as dificuldades que as pessoas têm com relação ao seu próprio 
corpo. 

Segundo Hesíodo: "Zeus engravidara Métis, a Titã. Temendo um 
oráculo que decretara ser um menino que iria depô-lo, Zeus engodou 
Métis e a engoliu. Mas a criança continuou a crescer dentro de Zeus até 
que, por fim, ele veio a sofrer dores de cabeça tão atrozes que convocou 
ReJaistos (marido de Afrodite), o ferreiro, para rachar-lhe o crânio com 
um machado. Com um grito de batalha selvagem, Atena saltou fora, 
inteiramente armada". (Hesíodo, Teogania, 887-902.) 

Em outras versões posteriores, ela já diretamente não tinha mãe. Havia 
nascido só da cabeça de seu pai. 

Atena é restauradora da sabedoria (Métis) que Zeus digerira e transformara, 
mas que, não obstante, precisava se manifestar externamente sob a forma 
feminina. Dela veio a inspiração sublime da tremenda fecundidade intelectual 
e espiritual que produziu o teatro, a filosofia, as instituições políticas e as artes 
excelsas. 

Se a relação com a cabeça é enfatizada, a ligação com seu corpo feminino 
recebe o tratamento oposto. Tudo que houver de meigo e feminino em sua 
feminilidade de donzela permanece oculto sob várias camadas de couraças 
protetoras - muitas vezes uma manta de gordura. E, quase como para ter 
certeza de que os homens entenderão a mensagem de "manter distância", ela 
traz junto a seu peito a hedionda cabeça esfolada da Górgona, a Medusa. 

A jovem Atena assemelha-se aos garotos adolescentes que costumam 
passar por uma fase em que não aceitam nada vindo da mãe; ridicularizam 
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tudo que ela diz ou faz, recusando-se a tomar banho ou realizar qualquer 
atividade doméstica. A última coisa que querem é parecerem-se com suas 
mães, que consideram tolas e antiquadas, um retrato da vida doméstica e da 
maternidade - qualidades de Deméter, que levam exatamente à direção oposta 
d~ toda educação e independência financeira. Evidentemente eles poderão, 
anos mais tarde, completar o círculo e retornar à Deméter que rejeitaram. 
Mas, por ora, o mundo da mãe é o contraste de que necessitam para definir 
seu ingresso no universo mais amplo das oportunidades, da independência e 
do progresso profissional do mundo paternal. 

A chaga de Atena é a negação do corpo. Um mal que acomete muitas 
jovens mulheres urbanas de vida ativa e ambiciosa, bem como meninas 
adolescentes que não sabem o que fazer com sua sexualidade e com seu 
corpo: é a anorexia nervosa ou mesmo a obesidade. Com freqüência, o mundo 
paternal as alimenta com admiração, avanço profissional e reconhecimento 
intelectual, enquanto o corpo é esquecido e definha ou cria a couraça da 
gordura. 

As alterações na alimentação, a desmedida, a falta de relação com as 
sensações de fome e saciedade, com as necessidades do corpo, com os 
prazeres e com a sensualidade, como vimos anterionnente, estão ligadas ao 
distanciamento de Afrodite, à falta da mãe, ao saber-se cuidar e à capacidade 
de discriminação com relação à função da alimentação. 

Psicologicamente falando, MétislDeméter representam a função maternal 
que foi separada em Atena. Esta função, que nela está ausente, foi substituída 
por um acalentar espiritual do pai - mas de um pai em guerra com o princípio 
materno. Aquilo mais distante e de que mais necessita são, justamente, a 
natural meiguice protetora da mãe, uma maior atenção às necessidades básicas 
do corpo e um amor incondicional. Todas essas funções brotam de Deméter, 
é de se presumir, e da sabedoria há tanto esquecida de Métis. Quanto mais 
houver uma identificação com o pai, maior será o distanciamento com os 
aspectos maternais, e é claro, destes aspectos nela mesma. 

Bem no fundo, Atena perdeu contato com o amor de duas deusas: o amor 
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maternal de Deméter e o amor sensual de Afrodite - ambas deusas que 
vivenciam os próprios corpos e que, por sua meiguice e vulnerabilidade, estão 
dispostas a arriscarem-se intimamente nos relacionamentos e dispostas 
também ao risco de sofrer a dor e a perda. 

Os meandros do amor não são os únicos que devemos aprender. Todas 
as outras divindades exigem sua parcela de atenção. A Psicologia antiga, 
implícita no politeísmo pagão, reconhecia os perigos da identificação com um 
único arquétipo e nos advertia para que não tentássemos ser iguais às 
divindades, na busca do absoluto, que não é humano. O politeísmo significa 
que colocamos os sacrificios em muitos altares e que vivemos mais do que 
um único mito. 

É, entretanto, um consolo saber que mesmo quando o desejo já se foi, as 
flores murcharam e os jardins secaram, Afrodite, como o ouro, é eterna; ela 
se renova a cada primavera. Podemos reconhecer seu retomo quando faz 
nossos olhos brilharem com um brilho peculiar, nossa voz adquirir ondulações 
suaves e nossos gestos buscarem o outro. 
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