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INTRODUÇÃO

Stone walls do not a prison make, 
Nor iron bars a cage. 

– LOVELACE, To Althea, from Prison

[Muros de pedra não fazem uma prisão,
Nem barras de ferro uma cela.] 

A corpulência já teve conotações de felicidade. As pessoas 
“riam e engordavam”; os poucos mais afortunados “viviam 

na abundância” e os inúmeros menos afortunados invejavam os 
“gatos gordos”. Em culturas menos opulentas do que a nossa, a 
noiva roliça ainda vale seu peso em ouro. Na China e no Japão, 
quem tem o ventre proeminente é respeitado e admirado como 
pessoa intrinsecamente bem fundada. Na sociedade ocidental, 
contudo, as conotações são opostas. Quem tem 100 quilos “parece 
uma baleia em festa de lambaris” e as gordas têm vergonha de 
andar por aí “com sua neurose balançando”. É verdade que algu-
mas mulheres se orgulham de sua gordura e não têm problemas 
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com seu volume. Este livro não trata delas; é um estudo das 
agonias da obesidade e de suas causas psíquicas e somáticas. 

Nenhuma fórmula mágica ou científica fez até agora uma 
incursão no problema cada vez mais acentuado da obesidade. 
Fiz das minhas descobertas experimentais a mais cuidadosa 
documentação possível, citando na íntegra os diálogos, na espe-
rança de tornar consciente o mundo interior da obesa. Cada 
uma dessas mulheres é uma pessoa, mas também é uma obesa. 
A consciência nem sempre resolve o problema, mas pode tornar 
o sofrimento significativo. 

Muitos dos comentários feitos pelas obesas durante o Experi-
mento de Associação (detalhado no capítulo I) poderiam ter vindo 
de mulheres de peso normal. As mulheres que pensam, na cultura 
ocidental do século XX, têm muito em comum. A neurose, con-
tudo, manifesta-se de maneira demasiado palpável na obesa. Este 
estudo enfoca a combinação particular de fatores que produz esse 
sintoma específico que atinge 40% das mulheres americanas. 

Ao pensar sobre a personagem que melhor personifica essa 
combinação especial, lembrei-me repetidas vezes de uma frase 
de Hamlet: “Como alguém inconsciente da própria desgraça”, 
[“As one incapable of  her own distress”]. Veio-me então a ima-
gem de Ofélia cantando para as flores, flutuando corrente 
abaixo, sustentada pelas roupas espalhadas, mantida acima das 
águas que a estavam destruindo. Vi nessa “bela dama”, sepul-
tada em suas vestes de cortesã, uma princesa adormecida num 
corpo obeso. 

Ofélia não tinha mãe, tendo crescido numa corte que impu-
nha um certo código de comportamento. Apaixonou-se por um 

A Coruja era Filha.indd   8A Coruja era Filha.indd   8 09/06/20   10:3909/06/20   10:39



9

príncipe destinado a ser rei. Enquanto a realidade não lhes amea-
 çou o pequeno paraíso, Ofélia e Hamlet puderam amar-se. Mas 
quando “coisas grosseiras, e brutais” [“things rank and gross”] 
de súbito destroem o seu jardim e lorde Hamlet põe-se a pers-
crutar o rosto da amada, encontra nele uma criança desprovida 
de recursos interiores para ser fiel a si mesma e, menos ainda, a 
ele. Quando a noite seguiu ao dia, ela só pôde fazer aquilo que 
o seu pai exigira – representar um papel como sua marionete –, 
traindo inconscientemente a mulher que ela jamais encontrara 
em si mesma e agindo com falsidade diante do homem a quem 
acreditava amar. Ela não dispunha de realidade interior para 
responder à necessidade masculina de Hamlet. Quando o cora-
ção da mulher bate pelo pai, “não há nem pode haver benefício” 
[“it is not, nor it cannot come to good”]. 

Com o pai morto e sem o amado, Ofélia enlouquece. Na sua 
insanidade, diz mais verdades do que é conscientemente capaz 
de dizer. Sozinha entre as pessoas da corte, com as vestes sujas 
e os cabelos desarrumados – um passarinho assustado –, seus 
olhos estão vazios de tudo, exceto do demônio que a domina. 
Ela exclama, patética: 

[...] They say the owl was a baker’s daughter. Lord, we know 
what we are, but know not what we may be. 
God be at your table!1 

[(...) Dizem que a coruja era filha do padeiro. Senhor, sabemos
o que somos, mas não sabemos o que podemos ser.
Deus abençoe a vossa mesa!] 
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Trata-se de uma referência a uma antiga lenda inglesa: 

Nosso Salvador entrou numa padaria onde o pão estava sendo 
feito e pediu que lhe dessem. A mulher do padeiro pôs de ime-
diato um pedaço de massa no forno para assar e lhe dar. Mas 
sua filha a reprochou; insistindo que o bocado de massa era 
grande demais, deixou-lhe apenas um pedacinho. A massa, 
contudo, passou no mesmo momento a crescer, alcançando um 
tamanho descomunal. Diante disso, a filha do padeiro excla-
mou: “Hu, hu, hu”, som semelhante ao da coruja, o que pro-
vavelmente induziu nosso Salvador a transformá-la, por sua 
maldade, nessa ave.2 

Por ironia, Ofélia dá uma descrição de si mesma. Prisioneira 
das suas necessidades infantis, ela não consegue reconhecer o 
estrangeiro/estranho. Não consegue passar da infância para a 
idade adulta; por essa razão, é incapaz de responder a Hamlet 
com o sentimento maduro que o poria em contato com o seu 
próprio lado feminino e o salvaria de sua fatal autoalienação. 

Noutra versão da lenda, é véspera de Natal. A filha do 
padeiro está de tal modo ocupada com a preparação do pão de 
Natal e com a arrumação da casa que fica irritada com o seu tolo 
pai, que perde tempo dando comida a um vagabundo na porta 
dos fundos. Dominada pelos seus afazeres e pelas fantasias rela-
tivas ao grande dia, ela não vê a realidade que está diante dos 
próprios olhos. O pão que ela nega a Deus alcança “um tamanho 
gigantesco”; o mistério que ela rejeita na porta dos fundos mate-
rializa-se como um monstro na da frente. Incapaz de emitir um 
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grito humano, ela deixa escapar por três vezes um som seme-
lhante ao pio da coruja, sentindo-se transformada num pássaro 
noturno. Na Grécia, a coruja era a ave de Atena, símbolo de sua 
afinidade com as trevas. Atena também só teve pai, tendo bro-
tado de sua cabeça depois de ele ter engolido a mãe grávida. 

Ofélia é uma pequena coruja cambaleante, assaltada pelo 
próprio feminino inconsciente, por seu pai e pelo que “dizem”.3 
Ela jamais encontra sua própria voz. Nunca encontra o próprio 
corpo nem os próprios sentimentos, razão pela qual perde a vida 
e o amor no aqui e no agora. Aos poucos, as águas do incons-
ciente, seu “elemento próprio”, a engolem. Descrevendo a sua 
morte, Shakespeare diz (por meio da rainha Gertrudes): 

There is a willow grows aslant a brook, 
That shows his hoar leaves in the glassy stream. 
..............................................................................
There on the pendent boughs coronet weeds 
Clamb’ring to hang, an envious sliver broke, 
When down her weedy trophies and herself  
Fell in the weeping brook. Her clothes spread wide 
And, mermaid-like, awhile they bore her up; 
Which time she chaunted snatches of  old tunes, 
As one incapable of  her own distress, 
Or like a creature native and indued 
Unto that element; but long it could not be 
Till that her garments, heavy with their drink, 
Pull’d the poor wretch from her melodious lay 
To muddy death.4 

A Coruja era Filha.indd   11A Coruja era Filha.indd   11 09/06/20   10:3909/06/20   10:39



12

[Há um salgueiro inclinado às margens de um arroio,
Que reflete as folhas esbranquiçadas na torrente cristalina.
(...) 
Quando subia nas ramagens pendentes 
para colher suas coroas silvestres, um ramo traiçoeiro se 
  desprendeu,
Caindo ela com seus agrestes troféus
No arroio rumorejante. Suas roupas se espalharam
E, como se ela fosse uma sereia, por algum tempo a sustentaram;
Enquanto isso, ela entoava estrofes de antigas canções,
Como alguém inconsciente da própria desgraça,
Ou como criatura que estivesse
Em seu elemento próprio; mas aquilo não podia durar 
  muito tempo
E seus vestidos, encharcados, ficaram mais pesados,
Arrastando a pobre infeliz, dos seus cantos melodiosos,
Para uma morte no meio do lodo.]

Toda mulher acossada pela obesidade conhece a agonia cau-
sada pelo fato de se olhar no espelho e ver uma coruja refletida. 
Se se atrever a sustentar o olhar, pode até ver sua cauda de 
sereia. A cisão entre a cabeça e o corpo está destruindo a sua 
vida e ela nada pode fazer para quebrar o encanto. Neste livro, 
quarenta mulheres e eu olhamos a coruja nos olhos com a maior 
honestidade possível. Seja qual for o brilho obtido ali, apresento-
-o nas páginas seguintes. 

Sugiro, em termos essenciais, que as mulheres do século XX 
têm vivido há séculos numa cultura de orientação masculina que 
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as manteve inconscientes do seu próprio princípio feminino. 
Ora, em suas tentativas de encontrarem seu próprio lugar num 
mundo masculino, elas têm aceito, inadvertidamente, valores 
masculinos – vidas orientadas para alvos, impulsos compulsivos 
e um alimento concreto que não consegue nutrir-lhes o mistério 
feminino. Sua feminilidade inconsciente se rebela, assumindo 
alguma manifestação somática. Neste estudo, a Grande Deusa 
ora se materializa na obesa, ora devora a anoréxica. Sua vítima, 
ao lidar com o sintoma, pode ter de se defrontar com a própria 
feminilidade. Somente ao descobrir e amar a deusa perdida em 
seu próprio corpo rejeitado, pode a mulher ouvir sua própria voz 
autêntica. Este livro sugere maneiras práticas de ouvi-la, explo-
rando o significado do feminino enquanto este “se arrasta até 
Belém para nascer” [“Slouches towards Bethlehem to be born”].5
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Capítulo I

FUNDAMENTOS 
EXPERIMENTAIS

No ponto em que começa o reino dos com-
plexos, termina a liberdade do ego, pois os 
complexos são agentes psíquicos cuja natu-
reza mais profunda permanece insondável. 

– C. G. JUNG, A Review of  the Complex Theory 

As modernas pesquisas no campo da obesidade têm compro-
vado que o aumento de peso não é uma simples questão de 

comer em demasia. Dois indivíduos podem ingerir exatamente 
o mesmo número de calorias e levar uma vida igualmente ativa, 
sendo um deles gordo, e o outro, magro. O gordo na verdade 
pode estar comendo menos e exercitando-se mais do que o 
outro. A diferença essencial está na capacidade individual de 
metabolizar as calorias ingeridas. Pode haver, por trás de quais-
quer distúrbios metabólicos, tanto causas de ordem fisiológica 
como causas de natureza psicológica. 
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