
ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

205

O Corpo que não me cabe: 
Obras transtornadas na representação 
dos disturbios alimentares
Lisa Minari Hargreaves (UnB)

O Corpo que não me cabe

Atualmente estamos vivendo um momento onde 

a supervalorização das aparências físicas denuncia 

a busca constante por uma beleza utópica multidi-

mensional que vincula obrigatoriamente a satisfação 

total do ser (felicidade) ao seu grau de boniteza 

manifesta. Enquanto a realidade cotidiana se apre-

senta de forma caótica e incerta (desemprego, vio-

lencia miséria, crises economica e ecológica) “…a 

realidade do mundo da fama e do espetáculo das 

imagens contribuem para que o próprio corpo seja 

considerado a única coisa que resta ao ser” (Mon-

tagner, 2015)

Neste contexto o corpo perfeito veicularia a es-

sência ideal  da pessoa incorporando seus desejos. 

Este corpo perfeito que no momento atual traduziria - 

se como magro, (muito magro) demanda uma intensa 

cobrança tanto intima quanto social, tendo em vista 

que o padrão estético apresentado e valorizado na/

pela mídia frequentemente não reflete um modelo 

real. A presença constante do corpo-perfeito entra 

assim no cotidiano das pessoas apresentado glam-

ourosamente nas capas das revistas, nas novelas, 

nos programas “fitness”, nos reality show, etc. Assim 

a mídia hoje é a maior responsável para o conceito 

de beleza que prevê um corpo escultural sem gordu-

ra, sem celulite, sem estrias, um corpo que a autora 

define como ilusório e inalcançável pelo padrão de 

vida da maioria das pessoas. (Reis, 2012)

Figura 1: Media Killed Beauty. Autor desconhecido

Em sua dissertação de mestrado intitulada “O 

corpo-imagem na cultura do consumismo” Tatiane 

Trinca (2008)  faz uma atenta análise histórico-social 

sobre a supremacia da aparência na época atual. 

Segundo a autora, ter um corpo “fora do padrão 

ideal” resultaria em fator de exclusão social e grande 

sofrimento pessoal. Desta forma, o não enquadra-

mento no padrão preestabelecido pela mídia levaria 

o indivíduo a ser “taxado” de fraco ou inoperante, 

isto é a ser “vítima de uma espécie de bullyng social 
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que obviamente é fator de sofrimento (Lops et. AL, 

2013).

Em seu livro “ Sobrevivendo ao estigma da gor-

dura” Mattos (2012) afirma que nessa sociedade 

lipofóbica a gordura tornou-se um paradigma da 

feiura, criando processos de exclusão social para 

aqueles que não se enquadram. Parece desta forma, 

que o corpo gordo ou simplismente não-magro es-

tigmatizado socialmente desqualifique e isole o indi-

víduo dificultando sua inserção social e acarretando 

diversos tipos de sofrimentos.

Para o pesquisador, os estudos no campo da 

saúde que tem por objeto de estudo a busca con-

stante para um corpo ideal tornam-se relevantes na 

medida em que o corpo magro (e possivelmente 

sarado) parece ser o único tipo de corpo valorizado 

e reconhecido na cultura atual, gerando sofrimento e 

adoecimento nos sujeitos que não se enquadram nos 

padrões hegemônicos de beleza.” (Mattos, 2012)

A supervalorização da magreza como mode-

lo corporal proposto pela idealização ocidental de 

beleza, estimula a exclusão e rejeição da pessoa 

que não se enquadra no padrão e incita as práticas 

da busca e do alcance (mesmo que fictício) deste 

modelo. Neste contexto, o corpo torna-se modelo 

revelador de categorização tanto social quanto moral 

denunciando “supostas falhas e fraquezas” . Encai-

xar-se no modelo de “beleza perfeita” (incentivado 

massivamente pelas mídias) torna-se, assim um de-

ver inadiável imbuído de discursos e julgamentos 

sociais. 

Neste contexto, controlar o corpo passa pela 

mortificação dos desejos e das necessidades bá-

sicas (exemplo comer) e impulsiona à mudança 

drástica de hábitos (frequentemente saudáveis) 

em práticas nefastas. È neste contexto social que, 

frequentemente, surgem os transtornos alimentares 

percebidos pelo indivíduo como possibilidade de re-

denção corporal e moral numa dimensão ritualística 

de expurgo necessário. Bourdieu apud Montagner, 

(2015) aponta para a utilização-ritualização do corpo 

no campo do exercício fisico que envolveria a ideia 

de um conjunto de representações sociais sobre a 

prática e remeteria ao habitus formado pelo exercicio 

constante e repetitivo de uma técnica corporal cole-

tiva e ao mesmo tempo individual. Nesse contexto, 

as representações se tornam manifestações de um 

habitus intrínseco ao proprio individuo que se per-

cebe e constitui socialmente na satisfação de uma 

demanda de modelo especifico.

A percepção do corpo e, consequentemente 

a representação de sua imagem, passa assim pela 

identificação com o esquema corporal proposto e 

valorizado por regras sociais intrínsecas que passam 

a constituir o sujeito em suas variadas dimensõese 

onde a percepção como fenômeno psíquico se atre-

la tanto  a esfera fisiológica dos mecanismos corpo-

rais quanto a esfera afetiva e emocional que integra 

as experiencias subjetivas de cada um. É assim que 

a construção da imagem corporal acontece como 

resultado perceptivo,  subjetivo e contextual do su-

jeito que elege a partir de sua experiência, modelos 

corporais ideais.

A cultura ocidental atual cultua uma imagem 

corporal excludente onde o sujeito por ser aceito 

socialmente, precisa  seguir um padrão corporal 

distante dos padrões reais. O sofrimento que decor-

re da demanda social e da cobrança individual de 

apresentar medidas ideias, desencadeia frequente-

mente transtornos de personalidade entre os quais 

os alimentares adotados pelo sujeitos como medidas 

extremas para o alcançe do corpo ideal. 
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Figura 2: Barbie anorexica e Barbie bulímica. Autor des-
conhecido.

Em seu libro “ Santa Anoressia”, Belly apon-

ta para a conexão da magreza das santas com a 

santidade nela imbuída. O lento e inexorável “desa-

parecimento” do corpo forçado pelos infinito jejuns 

regados a promessas e votos férreos revelava, nas 

palavras do autor, uma humildade e uma força de 

vontade quase desumana indispensável no percurso 

espiritual.

Mesmo séculos depois quando as princesas 

herdaram a árduas tarefas da penitência alimentar 

necessária como penhor a pagar pela fama e pela 

aceitação incondicionada pelo grande público, a ma-

greza continua o padrão de um ideal quase sagrado 

porque nunca alcançado.

Obras transtornada na representação 
dos distúrbios alimentares

A arte aborda a questão da busca pelo modelo 

corporal de expurgo como possibilidade da constru-

ção insana do corpo. A revelação do tema inerente 

aos transtornos alimentares recoloca em discussão 

o direito sagrado de reapropriação de um território 

inóspito que clama e reclama seu pertencimento e 

sua afirmação autorizada tanto socialmente quanto 

intimamente pelo próprio ser.

Figura 3: Morcille. Anorexia. 35mm, 2007.

O fotógrafo Morcille em 2007 com sua obra 

“Anorexia” protagonizada por uma cafeteira da tam-

pa semi-aberta vomitando espaguete, reivendica a 

questão do expurgo pela boca como prática abusiva 

para manutenção da magreza absoluta. O impacto 

visual da força dramática do preto e branco parece 

focar a angustia crescente do ato quase ecuménico 

em corso.
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Figura 4: Ivonne Thein. 32 Kilos. Fotografia preto e branco. 
s\d

A fotografa alemã Ivonne Thein após conhecer 

os sites pro Anorexia e Bulimia realizou uma série de 

fotografias chamadas 32K (Thirty-two Kilos) retratan-

do jovens anoréxicas em seu frágeis corpos. Assim 

desfilam perante nossos olhos estarrecidos como 

estranhas aberrações da natureza, ao mesmo tempo 

frágeis, ao mesmo tempo infalíveis retrato volúvel da 

afirmação de uma vontade e de uma disciplina de-

vastadora. Belíssimas porem assustadoras, etéreas 

porem insuportavelmente indigestas e pesadas.

Figura 5: Vanessa Beecroft. Vb52002.nt. Performance, 
2003

A artista Vanessa Beecroft apresentou em 2003 

em sua obra “ vb 52.002.nt.” uma performance que 

propunha diferentes banquetes protagonizados por 

modelos magérrimas que se limitavam a olhar os 

alimentos a sua frente. A não-interação alimentar 

implica assim novamente a disciplina em busca do 

desejo como elemento silenciador do corpo que gri-

ta de fome. Calar a vontade, dobrar o instinto faminto 

expurga a dor de um território massacrado, tanto 

campo quanto corpo de batalha.

http://Vb52002.nt
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Figura 6: Lisa Minari Hargreaves. FAMELICUS. Fotografias, 2015

Figura 7: Lisa Minari Hargreaves. Frangoensaio 1. Fotografias, 2015
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Nas série fotográficas FAMELICUS e Frangoen-

saio 1 a artista italiana L.M.H. propoe a questão da 

fome devoradora como elemento compulsivo sufo-

cador e deletério que elege a boca como centro da 

afirmação do sujeito transtornado e do seu sentir-

-(se). Devora-se e rejeita-se, assim o alimento per-

cebido antes como refúgio e, posteriormente como 

elemento invasor e perturbador. Como um feitiço que 

se revolta contra o próprio feiticeiro o alimento es-

tranho ataca e sufoca seu comedor. Sua carga vital 

transforma-se desta maneira, em presságio mortal, 

mensageiro de transtornos que elegem a vontade 

férrea artífice da moldagem de um corpo e de uma 

aceitação que nunca acontece.

Figura 8: Lisa Minari Hargreaves. As meninas perfeitas só 
comem vento. 2017

Na instalação “As meninas perfeita só comem 

vento”, L.M.H novamente propõe a temática anoréxi-

ca do transtorno refletida na colher furada que tudo 

abarca mas nada cata. Neste pequeno relicário a 

colher emoldurada pela maciez do veludo vermelho 

repousa sem sentido na inutilidade de um prato lim-

po sem marca de comida, sem marca de prazer. São 

banidos, assim os sentidos e seus pecados gulosos, 

expurgados pelo objeto e, de consequência pelo ato 

inoperante.

(In) Conclusão

... “ a doença pede cada dia mais, uma prática 

quase religiosa de dedicação ao corpo e ao pa-

drão ideal. Tudo que entra pouco ou quase nada 

se torna assim seria ameaça que desestabiliza 

nosso precário equilíbrio doentio. Vivemos desta 

maneira a partir de uma lógica insana e insalu-

bre mas que reafirma a cada dia nossa razão 

de ser e de estar no mundo. É nesta gangorra 

emocional que acabamos nos acomodando 

dentro de uma dinâmica extenuante de rituais 

transtornados marcados pelas rígidas regras 

de uma auto conduta ferrenha que nos realiza 

como pessoas aparentemente felizes. Nos tor-

namos desta maneira sacerdotisas imaculadas, 

protetoras de um segredo íntimo que nos torna 

seres etéreos eu habitam uma realidade paralela 

rumo ao modelo impalpável do divino...

Na busca da angustiante manutenção do corpo 

sagrado maquinamos os procedimentos mais 

mirabolantes para esconder, expurgar e subli-

mar o alimento cada vez mais estranho e hostil. 

Temos que tirar tudo que esta em nós, que nos 

contamina como doença mortal. Limpar o corpo 

é limpar a alma. Como faxineiros meticulosos 

varremos a comidas de nossas entranhas tendo 

a ilusão de varrer os traumas e os medos de 

nossa antiga gênese...”
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