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RESUMO

A obesidade é definida como o acúmulo de adiposidade atípico ou imoderado que indica uma ameaça ao estado de saúde do indivíduo. Estudos 
demonstram que o estilo de vida é fator contribuinte para a ocorrência da obesidade e que os anos de educação formal colaboram para as 
escolhas nutricionais, obtenção do conhecimento e para a posição socioeconômica do individuo. O conjunto de palavras relacionadas entre si 
semanticamente nos mostram uma relação linguística. Hoje se sabe, por exemplo, que as emoções estão em uma parte do cérebro, que envolve a 
linguagem e que fatos marcantes vivenciados pela pessoa, são refletidos na linguagem. Por este motivo, a Linguística Cognitiva estuda o uso da 
linguagem no âmbito da formação de conceitos, de categorias, processos mentais, ações compartilhadas da experiência individual, social e 
cultural, e se baseia em processos cognitivos. Nesse sentido, o presente artigo buscou verificar a categorização do item lexical OBESIDADE entre 
estudantes universitários eutróficos e não eutróficos. O estudo foi de natureza quali-quantitativo, descritivo, transversal, com amostragem não 
probabilística por conveniência, realizado entre estudantes universitários de ambos os sexos, matriculados no curso de nutrição. Foi aplicado um 
questionário semiestruturado composto por três perguntas subjetivas referentes à obesidade onde cada entrevistado primeiramente escreveu 
sobre a exemplar OBESIDADE, em seguida relatou dez expressões que representam essa categoria e por fim, justificaram as escolhas dessas 
palavras (a primeira e a última). Além disso, foram aferidas as medidas antropométricas como peso, altura e calculo do IMC no intuito de dividir 
os participantes em dois grupos distintos: eutrofia (incluindo também a magreza) e obesidade (incluindo também sobrepeso). O método adotado 
na investigação foi o hipotético-dedutivo. Esse método defende o surgimento de um problema antes de ser submetido à observação e à 
experimentação. Partimos, portanto, da hipótese de que as pessoas conceptualizam e categorizam a obesidade de forma diferenciada, de acordo 
com seu estado nutricional. Dos 100 participantes que compuseram a amostra, verificou-se que ao serem analisados sobre seu estado nutricional 
foi possível observar que 70% estão classificados como eutróficos, 19% com sobrepeso, 6% com obesidade e 5% com magreza. Na primeira 
questão, quando solicitado para escrever sobre obesidade, cada grupo obteve respostas diferentes, onde 83% dos Eutróficos consideram que a 
obesidade é o “ACÚMULO DE GORDURA”, porém 53%, 67% e 100% dos avaliados com sobrepeso, obesos e magros, respectivamente, consideram 
que a obesidade é uma doença que é causada por “VÁRIOS FATORES”. Para a categorização dessas expressões foram adotados alguns critérios, 
quando a mesma palavra era escrita de forma diferente, porém, com a mesma raiz semântica, as palavras eram convertidas em apenas um, como 
no exemplo, “TRISTE” e “TRISTEZA”, sendo utilizado a palavra “TRISTE”. No grupo dos eutróficos foram registadas 700 expressões (70 
participantes vezes 10 expressões), sendo as mais registradas: “BAIXA AUTOESTIMA”, “DEPRESSÃO” e “GORDO”. No grupo dos sobrepeso foram 
190 expressões (19 participantes vezes 10 expressões), sendo as mais registradas: “GORDO”, “SEDENTARISMO” e “DEPRESSÃO”. No grupo dos 
obesos foram 60 expressões (6 participantes vezes 10 expressões), sendo as mais registradas: “DEPRESSÃO”, “MÁ ALIMENTAÇÃO” e “BAIXA 
AUTOESTIMA”. Nesse sentido, observou-se que há uma diferença entre a opinião de cada pessoa em relação às palavras que consideravam 
sinônimas ao tema obesidade, sendo que não existe similaridades entre as expressões de cada grupo, o que leva a inferir que o estado nutricional 
pode ter relação com a percepção sobre obesidade de cada individuo desta pesquisa. Alem disso, devemos entender que as pessoas com 
obesidades são indivíduos que necessitam de apoio e acompanhamento em sua "batalha" diário contra o peso.
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