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Resumo: Atualmente cerca de 5% das mulheres no mundo sofrem com algum transtorno 

alimentar, o qual pode até levar ao óbito. Diante dessa relevância, o presente artigo tem por 

objetivo discutir como a excessiva cobrança estética direcionada às mulheres pode influenciar 

no desenvolvimento de transtornos alimentares, bem como a eficácia da terapia cognitivo-

comportamental no tratamento de tais transtornos e na construção da autoestima somado ao 

conceito de empoderamento feminino através do movimento feminista, este último aliado na 

manutenção da autoestima da mulher. Para alcançar o objetivo, este artigo utilizou-se de uma 

revisão bibliográfica exploratória. A partir deste material, conclui-se que estes transtornos têm 

influência direta na propagação do ideal de beleza pela mídia calcada nos interesses patriarcais 

e econômicos da nossa sociedade. 

Palavras-chave: Transtorno Alimentar; Terapia Cognitivo Comportamental; Autoestima. 

 

Abstract: Currently about 5% of women in the world suffer from an eating disorder, which can 

even lead to death. In view of this relevance, the present paper aims to discuss how excessive 

aesthetic charges directed at women can influence the development of eating disorders, as well 

as the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in the treatment of such disorders and in 

the construction of self-esteem, it added to the concept of female empowerment through the 

feminist movement, as an ally in maintaining women's self-esteem. To achieve this objective, 

this paper used an exploratory bibliographic review. From this material, it is concluded that 

these disorders have a direct influence on the propagation of the ideal of beauty by the media 

based on the patriarchal and economic interests of our society. 
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INTRODUÇÃO 

Os chamados transtornos do comportamento alimentar são caracterizados pela Anorexia 

Nervosa (AN), a Bulimia Nervosa (BN), o Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica 

(TCAP) (KAPLAN, SADOCK e GREBB, 1997; APA, 2014). Para Cordás (1993) e Vale 

(2002) estas categorias estão relacionadas a respostas como: preocupação excessiva com o 

estado atual e/ou um possível aumento da forma e do peso corporal; desejo de emagrecer; 

alterações na imagem corporal (discrepância entre a forma do corpo e a maneira como ele é 

descrito verbalmente); utilização de práticas danosas para controle de peso (uso de jejuns e 

dietas restritivas, vômitos, laxantes etc.); busca exagerada pelo emagrecimento; culpa ao se 

alimentar, entre outros. Este artigo enfatiza os dois transtornos com maior incidência, sendo 

eles a Anorexia nervosa (AN) e a Bulimia Nervosa (BN) (CORDÁS, 1993). A anorexia atinge 
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1% da população feminina mundial, enquanto a bulimia chega a 5% (ABESO, 2009). A 

prevalência entre os homens é de 5 a 10 vezes menor que a incidência entre as mulheres. 

Portanto, este artigo tem seu foco na população feminina, que têm na extrema cobrança estética 

um dos principais fatores que podem levar ao desenvolvimento dos transtornos alimentares. 

   A partir da relevância dos dados apontados acima, este artigo objetivou investigar a 

relação entre transtornos alimentares e autoestima feminina, discutindo a contribuição da 

Terapia Cognitivo Comportamental no tratamento de tais transtornos. A fim de especificar esse 

objetivo, traçou-se como objetivos específicos: descrever as características dos transtornos 

alimentares; identificar como a pressão estética sobre a mulher pode contribuir no 

desenvolvimento dos transtornos alimentares devido à baixa autoestima; destacar o movimento 

feminista e o empoderamento feminino como aliados na manutenção da autoestima da mulher; 

investigar as principais estratégias cognitivas e comportamentais utilizadas no tratamento de 

transtornos alimentares.  

    Para viabilizar o trabalho, foi utilizada a metodologia de revisão bibliográfica 

exploratória, a partir de artigos científicos disponíveis em plataformas virtuais, bem como livros 

que abordam o assunto em tela. 

 

CARACTERÍSTICAS E DEFINIÇÕES DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES  

Caracterizam-se como transtornos alimentares aqueles transtornos cujos 

comportamentos e/ou pensamentos são recorrentes e persistentes, relacionados à alimentação 

ou à ação de comer, e que quando executada, causa sofrimento e/ou prejuízo à pessoa (APA, 

2014). A etiologia dos Transtornos Alimentares (TA) é determinada por muitos fatores, entre 

eles, fatores genéticos, familiares, biológicos, de formação da personalidade, psicossociais e 

socioculturais, que estão diretamente relacionados no desenvolvimento desses quadros (WHO, 

2015). 

A anorexia é categorizada em dois subtipos: o tipo de restrição e o tipo de compulsão 

alimentar e de purga. Indivíduos com o tipo de restrição perdem peso apenas através de restrição 

total de alimentos, jejum ou exercício excessivo. Já indivíduos com o tipo de compulsão 

alimentar e purga podem consumir grandes quantidades de alimentos ou comer muito pouco.  

Nos dois casos, depois de comer, há a indução a vômitos, uso de laxantes ou diuréticos ou 

exercícios excessivos (APA, 2014). Em casos graves, a anorexia pode resultar em falência 

cardíaca, cerebral, de múltiplos órgãos ou de óbito. 
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Já a bulimia nervosa (BN) é caracterizada pela constante frequência de episódios de 

compulsão alimentar aliados a comportamentos compensatórios não apropriados visando o 

impedimento do acréscimo de peso, sendo eles a indução ao vômito, excesso de exercícios 

físicos e uso de medicamentos, principalmente laxantes (APA, 2014). Um comportamento 

compensatório é definido como inapropriado quando este é realizado com o objetivo de afastar 

a pessoa de algo aversivo a ela. A purgação, quando em grande frequência, interfere no dia a 

dia da pessoa, uma vez que se caracteriza em exercícios físicos exagerados, vômitos auto 

induzidos, uso de diuréticos e laxantes – entre outras medicações – para evitar o ganho de peso. 

Devido à sensação de controle da situação, após um episódio de compulsão e ao rápido alívio 

que gera, o vômito é a purgação mais utilizada (APA, 2014). Sendo assim, a purgação se torna 

tão problemática quanto a compulsão alimentar. 

 

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E OS TRANSTORNOS 

ALIMENTARES  

A eficácia da Terapia Cognitivo-comportamental (TCC) no tratamento de pacientes 

com transtornos alimentares se dá pelo fato de trabalhar as distorções cognitivas características 

deste transtorno, bem como as alterações comportamentais presentes no mesmo (DUCHESNE; 

ALMEIDA, 2002). Para Vaz, Conceição e Machado (2009), além do conhecimento das causas 

do transtorno alimentar, faz-se necessário ter uma melhor compreensão dos mecanismos de 

manutenção. Devido às suas consequências fisiológicas, faz-se necessária também uma 

abordagem de tratamento multidisciplinar, aliando as abordagens médicas e nutricionais ao 

tratamento terapêutico (APOLINÁRIO; CLAUDINO, 2000). 

Uma das técnicas da TCC é o questionamento do padrão de processamento distorcido 

em pacientes de transtornos alimentares, caracterizado pela presença de um sistema 

disfuncional de autoavaliação pessoal, gerando uma errônea percepção da imagem corporal 

pelo indivíduo, que vincula seu valor pessoal a uma imagem perfeita, que para este indivíduo 

se define por ter seu peso reduzido (CORDÁS et al., 2004). A magreza para os pacientes de 

transtornos alimentares está associada ao autocontrole, competências e superioridade, sendo 

assim diretamente associada à autoestima (FAIRBURN; COOPER, 1997).  O conceito de 

autoestima está relacionado ao bem-estar (ou não) de uma pessoa com ela mesma. Autoestima 

é caracterizada como um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio 

valor, competência e adequação que se reflete em uma atitude positiva ou negativa em relação 

a si mesmo (SBICIGO, BANDEIRA e DELL’AGLIO, 2010). A autoestima está vinculada à 
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avaliação do indivíduo consigo mesmo, a forma como ele se sente relacionado aos seus feitos 

e seus relacionamentos, ou seja, sua satisfação como um todo.  

Já a autoimagem de um indivíduo é conceituada em como ele se enxerga, tanto em 

relação à sua aparência física, quanto ao seu status social, ou até esses dois fatores combinados. 

Para Mosquera e Stobäus (2006), a autoimagem surge na interação da pessoa com seu contexto 

social, consequência de relações estabelecidas com os outros e para consigo mesmo. Em relação 

à autoimagem dos pacientes com TA, há discordância ou discrepância entre a imagem real do 

corpo, a imagem projetada sobre o corpo e uma imagem idealizada para o corpo. (JACKSON, 

1999, p.156 apud. GIORDANI, 2006). No caso dos pacientes com transtornos alimentares, a 

perda de peso passa a ser vista como alívio para a angústia, na tentativa de se obter controle 

sobre si e sobre os outros (WHITE; FREEMAN, 2003). Nestes pacientes, as crenças exercem 

um papel fundamental em seus sentimentos e comportamentos (DUCHESNE e ALMEIDA, 

2002). Devido ao fato das perturbações comportamentais, como os vômitos e jejum, serem os 

fatores principais que precisam ser controlados, os componentes comportamentais dos 

transtornos alimentares recebem maior atenção no tratamento (CHANNON e WARDLE, 

1994). 

Em sua metodologia, a TCC utiliza-se de intervenções semiestruturadas e objetivas com 

a finalidade de identificar e corrigir as condições favoráveis para o desenvolvimento e 

manutenção das alterações cognitivas e comportamentais (DUCHESNE; ALMEIDA, 2002). 

Nos quadros de T.As os processos cognitivos mais recorrentes são: o pensamento dicotômico, 

personalização, pensamento supersticioso, supergeneralização, magnificação e abstração 

seletiva. E esses processos são abordados pela teoria de Fairburn (1991), onde se relaciona 

pensamento, emoção e comportamento manifesto, e o tratamento objetiva fazer com que o 

paciente avalie a validade de suas crenças no presente e mude seus comportamentos 

disfuncionais. 

O reforçamento positivo nos pacientes de TA se dá pela experiência do exercício de 

controle sobre o corpo e sobre a alimentação, uma vez que estes geram um sentimento de 

conquista, de controle e de sucesso, aumentando assim a probabilidade da repetição de tal 

comportamento (FAIRBURN; COOPER, 1991). O reforçamento positivo é geralmente 

definido como o fortalecimento de uma resposta devido à apresentação de determinado estímulo 

a ela contingente; já o reforçamento negativo consiste no aumento da frequência de uma 

resposta por causa da remoção contingente de um estímulo (SKINNER, 2007). Fairburn (1991) 

indica também que a baixa autoestima dos pacientes com transtornos alimentares é também 
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reforçada, uma vez que estes pacientes, por terem a tendência a pensar de forma incondicional 

e extrema (característica do pensamento dicotômico), adotam regras dietéticas rígidas e 

inflexíveis, em que os menores desvios são percebidos como indício de fracasso e falta de 

autocontrole, podendo gerar um abandono do domínio sobre a alimentação. Os pacientes então 

atribuem essas falhas de autocontrole a deficiências pessoais, no lugar de perceberem que são 

as regras que estão distorcidas e desconsideram situações onde demonstraram bom 

autocontrole.  De acordo com Duchesne e Almeida (2002), como estratégia para o aumento da 

autoestima no tratamento dos transtornos alimentares, a TCC busca modificar o sistema 

disfuncional de crenças associadas à aparência, peso e alimentação. Busca também diminuir o 

distúrbio da imagem corporal e comportamentos como a restrição alimentar, a compulsão 

alimentar e episódios bulímicos.  

 

STILL KILLING US SOFTLY: A CULTURA DA MAGREZA COMO FERRAMENTA 

DO PATRIARCADO CONTRA O FEMINISMO 

O início do movimento feminista data entre o século XIX e meados do século XX. Já o 

movimento feminista contemporâneo teve seu início na segunda metade dos anos 60, nos 

Estados Unidos, e logo após, no início dos anos 70, na Europa, e expandiu-se pelo mundo nas 

décadas seguintes. Sua cronologia é comumente dividida em Ondas, sendo elas: 

Primeira Onda – Neste período, as mulheres reivindicam o direito ao voto, à educação, 

e por uma posição de igualdade perante os homens, enquanto mulheres casadas, uma vez que à 

época eram tidas como submissas em seus relacionamentos, sendo seu papel de esposa apenas 

relacionado a responsabilidades sexuais e domésticas (MONTEIRO; GRUBBA, 2017). 

Concomitantemente, as causas proletárias, sendo igualdade salarial e relação de respeito das 

operárias com seus patrões também foram trazidas. 

Segunda Onda – Ocorreu entre as décadas de 1960 e 1980, e foi o momento no qual o 

feminismo radical apareceu como a corrente que caracterizava o patriarcado como gerador das 

desigualdades sociais entre homens e mulheres, uma vez que este considera a mulher apenas 

como um fator condicionante para que haja a dominação masculina, assegurando o poderio 

masculino e a opressão feminina, baseados na justificativa de que haveria diferenças essenciais 

entre os gêneros que lhes permitia isto naturalmente (SILVA, 2008). O feminismo radical se 

baseia em uma reflexão acadêmica a respeito da origem da desigualdade de gênero nas lutas 

contra a opressão feminina com relação ao patriarcalismo, a partir de estudos feitos na esfera 

familiar, sexual e no que se refere aos direitos sobre o próprio corpo (SILVA, 2008). 
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Terceira Onda – Inicia-se nos anos 90, com a percepção da diversidade entre as 

mulheres, o que consequentemente gera demandas diferentes para cada uma delas. Assim, esta 

onda visa abranger tal multiplicidade feminina, baseando-se em uma abordagem pós-

estruturalista (DAVIS, 2016). Há, assim, o advento do Feminismo Negro, e junto a ele, o 

Feminismo envolvendo homossexuais e mulheres transexuais passam a compor a pauta da luta 

das mulheres pela igualdade de gênero. 

Concomitantemente, a obsessão pela magreza, e consequentemente, com as dietas, 

tornam-se preocupações femininas por volta de 1920, quando as mulheres ocidentais receberam 

o direito do voto. Foi surpreendente a maneira como a nova forma linear substituiu a forma 

mais cheia de curvas, entre os anos de 1918 e 1925. Contudo, quando as mulheres se inseriram 

nas esferas masculinas, houve a necessidade de se criar um novo dispositivo social, que 

transformaria os corpos femininos nas prisões que seus lares já não eram mais (WOLF, 2002). 

 

Com isso, a gordura na mulher se torna alvo de paixão pública, e as mulheres 

sentem culpa com relação à gordura, porque reconhecem implicitamente que, 

sob o domínio do mito da beleza, seus corpos não pertencem a elas, mas à 

sociedade, que a magreza não é uma questão de estética pessoal e que a fome 

é uma concessão social exigida pela comunidade. Uma fixação cultural na 

magreza feminina não é uma obsessão com a beleza feminina, mas sim uma 

obsessão com a obediência feminina [...]. As grandes alterações de peso 

devem ser compreendidas como um dos maiores acontecimentos históricos do 

século, uma solução direta para os perigos representados pelo movimento das 

mulheres e pela sua liberdade econômica e reprodutiva. O hábito da dieta é o 

mais potente sedativo político na história feminina. Uma população 

tranquilamente alucinada é mais dócil. São esses traços, e não a magreza em 

si, que a cultura dominante do patriarcado deseja criar, no sentido pessoal de 

identidade das mulheres recém-liberadas, com o objetivo de erradicar os 

perigos dessa liberação (WOLF, 2002. p. 272). 

 

Há uma grande influência da cultura na criação e manutenção do estereótipo do ideal de 

beleza a ser alcançado pela mulher. “As mulheres não passam de "beldades" na cultura 

masculina para que essa cultura possa continuar sendo masculina (WOLF, 1992, p.93)”. 

Culturalmente, ao demonstrarem personalidade, as mulheres deixam de ser desejadas, ao 

contrário da imagem de ingênua sem malícia. “A cultura estereotipa as mulheres para que se 
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adequem ao mito, nivelando o que é feminino em beleza-sem-inteligência ou inteligência-sem-

beleza. É permitido às mulheres uma mente ou um corpo, mas não os dois ao mesmo tempo” 

(WOLF, 1992, p. 94)”.  

Como aponta Wolf (1992), a “beleza” se tornou um sistema monetário; é, portanto, 

determinado pela política e, com o objetivo de manter intacto o domínio masculino, consiste no 

último e melhor conjunto de crenças na era moderna no mundo ocidental:  

 

Ao atribuir valor às mulheres numa hierarquia vertical, de acordo com um 

padrão físico imposto culturalmente, ele expressa relações de poder segundo 

as quais as mulheres precisam competir de forma antinatural por recursos dos 

quais os homens se apropriaram (WOLF, 1992, p.29). 

 

“A indústria da propaganda é usada, a fim de propagar a definição de perfeição, que, 

contudo, muda de acordo com as necessidades dos empregadores, dos políticos, e da economia 

(WOLF, 1992, p.113)”. Tudo justificado pelo ganho financeiro. Foi criada a encarnação 

moderna do mito da beleza, com sua indústria bilionária do emagrecimento e do 

rejuvenescimento. Portanto, as revistas direcionadas ao público feminino passam a beneficiar 

os anunciantes de produtos estéticos e de emagrecimento em detrimento de anúncios voltados 

à saúde feminina. “Os editores parecem dizer: o que os homens querem das mulheres é de fato 

o que os anunciantes querem das mulheres (WOLF; 1992, p. 113)”. 

 

Os anunciantes que viabilizam a cultura feminina de massa dependem de as 

mulheres se sentirem tão mal com relação ao próprio rosto e corpo a ponto de 

gastarem mais em produtos inócuos ou dolorosos do que gastariam se se 

sentissem belas por natureza (WOLF, 1992, p.127). 

 

A mulher magra "ideal" não é linda do ponto de vista estético; ela é uma bela solução 

política. A ideologia da inanição destrói o feminismo. O que acontece com os corpos das 

mulheres afeta diretamente suas mentes.  

 

Enquanto o feminismo nos ensinava a atribuir um alto valor a nós mesmas, a 

fome nos ensina a corroer nosso amor-próprio. [...] Quanto mais 

independentes sob o aspecto financeiro, quanto mais controle tivermos dos 

acontecimentos, quanto mais instruídas e autônomas do ponto de vista sexual, 
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nós mulheres nos tornamos tanto mais esgotadas, sem controle, tolas e 

sexualmente inseguras querem que nos sintamos em nossos corpos. [...] Se 

examinarmos o relacionamento inerte da maioria das jovens com o feminismo, 

veremos que, com a anorexia e a bulimia, o mito da beleza está saindo 

vitorioso nessa ofensiva (WOLF, 1992, p. 286). 

 

Hutchinson (1994) aponta que fazer as pazes com o corpo feminino envolve muitas 

habilidades: enxergar de forma clara a imagem de saúde física e mental que deseja para si 

mesma; recusar permitir ser tiranizada pelas imagens culturais idealizadas das mulheres; 

desvincular-se dos resquícios que impedem uma visão mais clara da beleza natural da mulher; 

estabelecer medidas de sucesso que não estão atreladas à magreza ou perfeição corporal; acabar 

com a compulsão de passar fome, de restrições crônicas e dietas, e reaprender a se alimentar de 

forma prazerosa. Em resumo, as mulheres devem parar de machucar, deformar e esvaziar seus 

corpos e, ao invés disso, celebrar estes corpos. De acordo com Hutchinson (1994), deve-se 

haver uma demanda popular para o uso responsável do poder usado pela mídia para lucrar às 

custas da padronização das mulheres. As mulheres devem se recusar a comprar produtos que 

as afastem de se aceitarem como são. Essa é uma questão política, e para muitas mulheres o 

processo de cura não ocorre sem envolvimento político. 

Então o que significa ter uma imagem corporal saudável? Para Hutchinson (1985), com 

a aceitação de uma nova noção de beleza, as mulheres poderão apreciar seus corpos, suas 

curvas, linhas e retas, e suas idiossincrasias. Poderão revelar em seus corpos força e 

feminilidade. Comerão para se nutrirem de acordo com as necessidades de seus corpos. Irão se 

exercitar com a finalidade de aumentar sua energia e aliviar o stress, e não para diminuir o 

tamanho de seus corpos. Poderão explorar o movimento físico para se sentirem vivas. Se 

vestirão confortavelmente em cores e estilos que favoreçam características únicas, e evitarão 

roupas que a restrinjam. Se sentirão e serão bonitas porque conhecem e aceitam a si mesmas 

como são. Aceitarão a ser quem são para não se constringirem à fórmula de beleza feminina 

pré-determinada. 

As mulheres estão lutando contra a própria carne quando deveriam estar 

lutando por um ambiente melhor e direitos iguais. A dualidade entre 

masculinidade/mente e feminilidade/corpo permeia todos aspectos de nossa 

cultura e nossos valores (HUTCHINSON, 1985, p. 168). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste artigo foi expor a influência da cultura da magreza no desencadeamento 

de Transtornos Alimentares, como a anorexia nervosa e bulimia nervosa, bem como a 

importância do tratamento terapêutico da terapia cognitivo-comportamental como a mais 

indicada para tais transtornos. 

Diante do exposto, concluiu-se que é necessária uma reavaliação do poder da mídia e 

suas prioridades em relação à saúde física e mental das mulheres, uma vez que a mesma 

contribui para o adoecimento psíquico e consequentemente físico das mulheres, que têm o seu 

valor atribuído exclusivamente à estética, sendo privadas de direitos pela influência dos valores 

morais do patriarcado na sociedade na qual estão inseridas. 

Sugere-se, para artigos e trabalhos futuros, maior abordagem a respeito na nova onda 

do feminismo no século XXI e sua influência e eficiência em relação aos padrões de beleza 

exigidos das mulheres nesse século, bem como as novas abordagens da mídia para alcançarem 

as novas demandas do mercado. 
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