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OBESIDADE INFANTIL: 

O QUÊ PESA NA BALANÇA? 

 

Cláudia Moraes
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 Quem de nós em algum momento da nossa vida não se abriu em sorrisos, contagiados 

pela fofurice de bochechas encantadoras, seja na nossa família, nos coletivos, nas pracinhas, 

em todo lugar? Achamos lindo e a vontade imediata é de apertar as lindas bochechas, a 

criança toda. Mal sabemos que essas fofuras, já podem estar sofrendo de obesidade
2
 um mal 

crônico no Brasil. 

 Problemas genéticos, hormonais, sedentarismo e alimentação inadequada são causas 

da obesidade infantil
3
.  As crianças ainda brincam sim, porém estão muito mais voltadas para 

os recursos eletrônicos, é cada vez mais raro vermos crianças correndo, pingando de suor, 

com marcas em suas pernas dos tombos. Estão sim interessadas em assistir vídeos, nos 

joguinhos dos celulares de seus pais e saborear as delícias de um recurso muito atual 

chamado fastfood. Nós, os adultos, colaboramos efetivamente para a presença da obesidade 

na infância. 

 Sim, a vida está corrida, ninguém tem tempo para nada, então apela-se para o mais 

rápido, para o mais fácil. O problema é que tal atitude traz consequências como: problemas 

de saúde física, diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, problemas nas articulações e 

dores psíquicas.  Aquela carinha risonha, rechonchuda da primeira infância, chega ao espaço 

de análise encolhida, apesar de ser grande em tenta entender sua tristeza. 
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 Essa criança que traz sua etiqueta de obesa, também traz consigo a tristeza, irritação e 

não aceitação da família. Muitas vezes é assim, o adulto se queixa que a criança é arredia 

para as orientações da nutricionista, mas se alimenta pior do que a criança. A relação é 

complicada, há crianças que se encolhem, se isolam e se refugiam cada vez mais na comida, 

nas guloseimas. Outras ficam irritadiças, agressivas, autoritárias, agarradas aos sacos de 

balas, biscoitos e salgadinhos. 

 É interessante notar o quanto essas crianças que travam batalhas diárias com a balança 

parecem plenas de um vazio indimensionável. Comem o  quê não têm, funcionam como 

um saco furado, que não se preenche. Querem atenção, demandam afeto constantemente, e ao 

mesmo tempo em que rastejam como pedintes afetivos esbofeteiam seus pais com mais uma 

mordida em um hambúrguer poderoso. Não querem aquele peso, e sem saber tendem a querer 

pesar sobre o outro. 

 O quê pesa na balança de fato? Não falo do objeto, mas dessa balança que está nos 

olhos que sentenciam crianças obesas; na exclusão que sofrem na escola, na família, na 

comunidade? Viver como obeso numa sociedade em que é anunciado, dito e ditado que você 

vale a sua imagem, não é uma tarefa fácil. Essas crianças precisam de ajuda, nós precisamos 

estar mais atentos ao que elas sentem ao que sentimos e como conjugar isso da melhor 

maneira. Talvez precisemos não de educação ou reeducação alimentar, mas de entender 

melhor como lidamos com nossos afetos. Precisamos nos alimentar disso. 


