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RESUMO

A internet hoje possibilita encurtar espaços, favorecendo assim a comunicação entres as pessoas, além de facilitar a interação e a seleção de 
temas de interesse pessoal. Afim de melhor compreendero que está sendo produzido e discutido entre pacientes de cirurgia bariátrica, recorri a 
comunidades virtuais, grupos em redes sociais criados pelos próprios pacientes para troca de experiências ou pelas equipes médicas para ter mais 
um canal informativo. Já existem grupos dos mais variados assuntos, são poucas as produções científicas sobre cirurgia bariátrica que exploram a 
subjetividade dos pacientes e um número menor ainda para as produções que utilizam o ciber espaço para isso. O método utilizado para a 
pesquisa foi a pesquisa de campo etnográfica por meio de observação participante. Além da pesquisa on-line foram realizadas visitas aos 
encontros promovidos pelas equipes médicas, com palestra sobre o tratamento e procedimentos, apresentação da equipe e momento de “tira 
dúvidas”. A hipótese inicial era a de que encontraria nos grupos aquilo que não era dito nas palestras como truques de como burlar o tratamento, 
reforço de esteriótipos e incentivo aos que ainda não iniciaram os procedimentos, porém tudo isso foi encontrado primeiro e mais explicitamente 
nas reuniões e nos grupos o que prevalece são as interações de “tira dúvidas”, sobre exames, planos de saúde, indicação de médicos e etapas do 
processo. Entre todas as postagens um símbolo se destaca, a Borboleta. Um tipo de publicação muito frequente são os das fotos de antes e 
depois da intervenção cirúrgica, e geralmente no texto que acompanha a imagem vem uma referência à borboleta. Postagens só com uma 
imagem de uma borboleta também aparecem, sempre com as expressões: “quando eu for borboleta...”, “Quero ser borboleta...”, “Hoje sou 
borboleta...”, etc. Me identifiquei em cinco grupos como pesquisador, fiz publicações pedindo aos membros que compartilhassem suas 
experiências e falassem sobre o que é para eles a borboleta. A partir da observação e das respostas, pude fazer uma análise mais apuradas e as 
categorias nativas que apareceram foram a da “Lagarta”, “Casulo”, “Metamorfose” e “Borboleta”. Categorias essas que não só marcam as etapas 
do processo terapêutico como definem corpos. A categoria “Lagarto” traz em si a imagem de um bichinho “feio”, gordo, pesado, com o corpo 
dividido em gomos, que se movimenta pouco e come muito e é a categoria utilizada para marcar a primeira etapa do processo, a fase que 
precede o pré operatório e isso vem antes da construção do “Casulo” que será montado pela equipe médica, o período de reclusão, é onde o 
nativo “compreende que pode ser uma linda borboleta” e já que foi a equipe médica que o colocou no “Casulo”, só ela pode tira-lo e abrir o 
caminho para a “Metamorfose” que representa o pós operatório, é na metamorfose (fora do casulo) que tudo vai acontecer e se transformar, é 
uma fase que pode durar três meses ou a vida toda e a responsabilidade toda é atribuída a força de vontade. Era para ser a ultima etapa, mas a 
“Borboleta” pode representar um período longo assim como um período curto e pode se sobrepor com a “Metamorfose” que pode acabar 
transformando o nativo em “Lagarta” novamente, ao que tudo indica há uma associação com a fase do “Casulo” no pré operatório. Conclui-se 
que existem nos grupos on-line uma produção significativa acerca da subjetividade individual e coletiva que estão sendo pouco exploradas, assim 
como estudos sobre a intervenção cirúrgica para a obesidade e a subjetividade de quem se submete a ela e cria mecanismos que auxiliam o 
indivíduo a encarar o processo, que é intenso, com mais leveza.
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