Resumo de Quero Vestir Tamanho 12. A
Biografia de Uma Menina Anoréxica
O relato a seguir é a biografia de uma menina que, no início da
adolescência, decidiu parar de comer para emagrecer e ficar mais bonita.
É uma história real, de uma vida marcada pela dor e pelo sofrimento com
o próprio corpo.
Poderia ser a história de uma menina comum, como tantas outras, mas
sua angústia e sua luta para ser magra são dignas de nota. Inicialmente
meu objetivo era compreender o transtorno alimentar, mas, para além
disso, eu entrei na sua vida, na sua casa, conheci a família, o seu dia-adia.
Foram dez meses de intenso aprendizado, não só sobre anorexia, mas
um aprendizado pessoal, principalmente nos momentos em que eu
percebia que toda a teoria, tudo que eu tinha estudado sobre o assunto,
ainda era muito pouco diante da complexidade das questões do ser
humano.
Nesses momentos fui mais do que uma pesquisadora querendo saber da
história e do problema do sujeito de pesquisa. Eram duas pessoas
dispostas a se conhecerem. Foi efetivamente uma troca, de experiências,
de afetos, de duas vidas.
O texto foi sendo construído à quatro mãos durante o processo, a cada
dia, a cada encontro, escrevendo e re-escrevendo. Todos os dias eu me
via diante de algo novo, um novo relato, um outro pedaço da história que
tinha sido contado a mim naquele dia.
E todo dia eu recomeçava a escrita deste texto. Os dados foram surgindo
desordenadamente e cabia a mim, todos os dias, encaixá-los como um
quebra-cabeças, para que o texto tivesse uma lógica.
A história aqui contada sobre sua vida e sobre como é viver com o
transtorno, representam a expressão de uma experiência que foi sendo

construída nas interações sociais, nas análises compartilhadas sobre os
acontecimentos vividos e nas versões reelaboradas desses
acontecimentos.
Acesse aqui a versão completa deste livro

