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4. IMAGEM CORPORAL 

 

Não é possível falar de psicanálise sem citar Freud, assim como não é possível 

desconsiderar Paul Schilder (mais um observador de pacientes com lesões cerebrais) ao nos 

referirmos aos estudos de imagem corporal. No entanto, uma vez que tenhamos lançado mão 

das recentes descobertas da neurociência do comportamento para explicar a formação de 

imagens na mente é necessário pensar a imagem corporal como conteúdo inserido na 

formação das representações relacionada à identidade corporal. 

Ao considerarmos a formação de imagens como subsídio para escolha de uma ação a 

partir dos mapas somatossensoriais, fornecidos pelo corpo, nos aproximamos da concepção de 

desenvolvimento da imagem corporal desenvolvida pela linha de pesquisa Imagem Corporal e 

Movimento da UNICAMP, onde este conceito (a partir das idéias de Paul Schilder) ultrapassa 

a representação visual de um objeto, e se relaciona a uma representação de um corpo 

diferenciado ligado à ampliação da expressão da consciência e da singularidade do corpo 

integrado, não como soma das partes, mas contemplado em seus aspectos físicos, sociais, etc. 

(TAVARES, 2003). 

Paul Schilder (1980) em seu livro “A imagem do corpo” (data de 1935 a primeira 

publicação) reconhece como constituinte da imagem corporal três aspectos básicos: 

fisiológicos, libidinais e sociais. O autor reserva um capítulo para cada aspecto, mas há na 

obra uma preocupação em relacioná-los. Embora apóie-se nos pilares da psicanálise 

(narcisismo, pulsão, relação objetal, etc.), no capítulo em que trata da sociologia da imagem 

corporal, percebemos o esforço do autor em ir além das concepções psicanalíticas ao defender 

as tendências libidinais como fenômeno social, pois dirigem-se à imagem corporal do outro, 

às imagens do mundo externo, e essa abordagem relacional é a que desejamos aqui.  
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No que diz respeito a este trabalho, na pretensão de identificar e compreender um 

universo simbólico determinado, relacionaremos da obra de Schilder (1980) e dos estudos de 

Tavares (2003) os seguintes recortes nos estudos da imagem corporal: 

a) a imagem corporal possui um eixo pulsional constitutivo da identidade corporal do 

indivíduo; 

b) a imagem corporal é um fenômeno complexo e dinâmico devido às nossas relações e 

percepções do mundo externo permanentemente atualizadas pela plasticidade 

neurológica; 

c) a história de um indivíduo é a história das suas percepções e estas se concretizam num 

corpo. Esse corpo possui memória, logo história e identidade. 

 

Imagem corporal será então tratada aqui como a representação desta identidade 

corporal. 

Como já definido quando discutimos o estágio do espelho, a pulsão é uma força que 

busca um objeto para a satisfação do seu desejo (KHEL, 2003). Tavares identifica no 

desenvolvimento da identidade do bebê a necessidade que a mãe sente de buscar na criança o 

“complemento de sua falta”. A mãe precisa do bebê, o deseja, mas o deseja impregnado de 

seus valores culturais, momento em que possibilita a existência da criança na cultura. A 

autora adverte para a necessidade de flexibilidade da mãe, uma vez que o bebê que é 

pertencente à realidade concreta, provavelmente não preencherá todos os requisitos da criança 

idealizada pela mãe.  

Na opinião de Tavares (2003) só a mãe que soube lidar com as perdas das suas 

próprias limitações corporais será capaz de lidar com a diferença entre a realidade e a 

idealização cultural. Esta mãe será a facilitadora do desenvolvimento da imagem corporal do 

filho e através do estabelecimento deste vínculo ela reconhecerá com mais facilidade as 
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pulsões do bebê proporcionando a este vivências corporais prazerosas. Neste contexto 

teremos as representações mentais em harmonia com as experiências corporais, uma 

verdadeira simbiose entre o mundo interno e externo baseado nas experiências perceptivas 

ancoradas na corporeidade. 

Pitliuk (2007), fundamentada nos estudos de Winnicott, entende que para que ocorra a 

individuação do bebê é necessária uma condição ambiental favorável, esta condição ambiental 

primeira foi denominada por Winnicott como preocupação materna primária. Nesta fase a 

mãe, já na gravidez, começa a criar identificações com o bebê, para o autor esta criança pode 

vir a ser porque já existe na virtualidade, a essa possibilidade ele denominou como 

composição bebê-mamãe. 

Para esta psicanalista a mãe suficientemente boa é aquela capaz de atender o bebê em 

todas as suas necessidades, porque (de alguma maneira) é capaz de se colocar no lugar dele. É 

a mãe que consegue evitar que o filho tenha a noção do desamparo e dos riscos que a sua 

condição lhe confere. Nesta relação simbiótica, ainda segundo esta autora, mãe e filho se co-

produzem: “[...] além da evidência mais imediata da criança ir sendo marcada pela mãe, 

também o gesto do bebê marca sua mãe, produz efeitos nela”. (PITLIUK, 2007, p. 30).  

Um exemplo desta co-produção é a relação entre o sugar do bebê e a produção de leite 

da mãe, efeitos estes que não estão circunscritos à esfera física, mas também ao indissociável 

aparelho psíquico; a maneira como a mãe oferece o seio, ou como ampara a criança no 

momento da amamentação produz diferença no modo como a criança realizará a sucção. 

Segundo Pitliuk (2007) o essencial neste processo onde mãe e filho se co-produzem é 

a consignação da existência do bebê, a autora aponta que o que existe faz diferença, e pelo 

simples fato de ser, através de sua singularidade, o bebê produz efeito em sua mãe e encontra 

um espaço que não se restringe à metabolização do que recebe, mas o espaço (se a mãe for 

adaptável, flexível) da co-produção, ambiente em que ele poderá continuar a ser.    
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Na visão de Pitliuk (2007) é necessário cautela em admitir dois únicos 

comportamentos da mãe em relação ao bebê: a mãe enxerga o bebê da maneira como ele é ou, 

a mãe enxerga o que ela deseja que ele seja. Claro que a expressão da mãe reflete o que ela vê 

no bebê, mas para esta autora uma mãe “marcável” (2007, p. 32), ou flexível como prefere 

Tavares (2003), espelha suficientemente o ser do bebê, aquilo que ele vai se tornando. É na 

reação corporal da mãe (olhar, toque, expressão facial) que o bebê encontra os elementos 

constitutivos das suas reações. Uma mãe com receios em relação à sexualidade e a 

agressividade não tem condições de acolher as manifestações espontâneas do filho, na opinião 

de Pitliuk (2007), esta mãe só poderá reconhecer uma criança dócil e assexuada. Da mesma 

maneira que uma mãe muito insatisfeita não se torna flexível para um filho que não se 

dedique a gratificá-la. 

A partir desta análise, faz-se necessário discutir como as mulheres se sentem em 

relação a sua imagem (uma vez que esta avaliação pode interferir na constituição da 

identidade corporal dos bebês) levando em consideração a configuração social dada à imagem 

feminina na atualidade. Na discussão do capítulo passado, identificamos a prevalência da 

ordem social em detrimento das necessidades individuais provenientes da ordem pulsional, ou 

seja, a pressão que sofremos para concretizar no nosso corpo, o corpo ideal da cultura. Ainda 

sobre os estudos de Tavares (2003) verificamos que cedemos à pressão através de castigos 

(rejeição, críticas, etc.) e gratificações (dinheiro, poder, admiração). Para a autora estes 

ganhos secundários são tão poderosos que promovem a renúncia do mundo interno e a perda 

da conexão corporal, levando a graves desvios no desenvolvimento da imagem corporal. 

Desde a nossa primeira relação objetal (mãe-filho, como vimos anteriormente) 

estamos, de alguma maneira, submetidos aos controles sociais e começamos a nos 

movimentar em direção a resultados previsíveis de punição ou recompensa. Há nesta 

afirmação um ponto de convergência entre Damásio (1996) e Tavares (2003). Aquele defende 



Imagem Corporal 

___________________________________________________________________________ 

 
 

52 

que só há formação de imagens e escolha de ação a partir de um corpo que sente e pensa em 

contato ativo com o mundo e esta, por sua vez, adverte sobre a necessidade de possuirmos 

muitas referências sobre o nosso corpo para construirmos nossa imagem corporal, e vai além 

ao afirmar que, para que haja a pertinência destas referências na concretude de nosso corpo é 

necessária a vivência destas experiências, a conexão com as sensações corporais já descritas 

por Damásio (1996).  

Para estes autores este é o eixo norteador da construção da identidade corporal. A 

singularidade do sujeito depende das suas pulsões internas, de sua estrutura orgânica que 

oferecerá os mapas sensoriais e formação de imagens provenientes dos marcadores somáticos 

constituídos nas suas relações com o mundo externo. A imagem corporal assim constituída 

expressa a realidade vivida do corpo a partir da subjetividade percebida de nossos impulsos. 

Sem esquecer de Keleman (2001), que também faz coro com estes autores, ao afirmar 

que ao nos imputarmos uma de vida de cultura (ignorando as pulsões), perdemos a conexão 

interna com as sensações corporais trazendo  prejuízo para a imagem corporal. Tavares (2003) 

afirma que mesmo tendo sucesso social este indivíduo tem de si uma imagem que não reflete 

seu mundo interno, o que cria uma dependência do mundo externo para direcionar suas ações 

e percepções. Nas palavras da autora:  

 “A possibilidade de o indivíduo reconhecer pela vida afora sua 
presença real e sentir que é reconhecido e valorizado pela sua 
singularidade é ponto-chave para o desenvolvimento de uma 
identidade corporal integrada e positiva.” (TAVARES, 2003 p. 84). 

 

Uma vez que se espera do indivíduo que ele esteja em contato e em ressonância com 

seu mundo interno, a fim de que ele possa vivenciar sua singularidade e desenvolver sua 

imagem corporal, é importante também que ele valide o corpo do outro. Diferenciamos-nos 

do outro pelas nossas percepções (desde que as reconheçamos como nossas), tarefa 

complicada neste mundo de outsiders e estabelecidos. Tavares (2003) apresenta em seu livro 
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o estudo de Lapierre & Aucouturier onde encontramos uma observação perturbadora sobre a 

sensação de pertença ou inadequação a partir da vivência perceptiva na relação objetal mãe-

filho. “A bílis de suas decepções era bebida por seus filhos junto com o leite que mamavam.” 

(WOODMAN, 2002, p. 23) 

Lapierre & Aucontier, em consonância com Pitliuk e Tavares, sugerem que uma mãe 

que não consegue abrir mão do corpo ideal valorizado e desejado pela cultura (a flexibilidade 

que descrevemos anteriormente) provavelmente terá dificuldade em reconhecer a realidade 

corporal de seu filho e proporcionará à criança uma vivência perceptiva de que não há espaço 

para si no outro, o que pode proporcionar uma imagem de não pertencer e não ser adequado. 

Posto desta maneira este sujeito terá dificuldade com a sua singularidade e com o 

reconhecimento do corpo do outro, mas por que classifiquei esta afirmação como 

perturbadora?  

Voltando ao conceito de escorrência de Durand ou a zona fraca de imprinting de 

Morin, uma indústria de cosméticos, Dove (marca de produto de higiene pessoal pertencente à 

Companhia Unilever), lançou uma campanha denominada “Campanha pela real beleza” com 

o propósito de realizar um resgate da auto-estima especialmente das mulheres, que são o seu 

público-alvo. Para tanto realizou uma pesquisas com 3.300 mulheres entre 15 e 64 anos de 

idade em 10 países (Estados Unidos, Canadá, Brasil China, México, Inglaterra, Itália, 

Alemanha e Arábia Saudita). Estes são alguns dos resultados: 

� 68% definiram beleza pelos atributos físicos 

� 42% relataram que gostariam de mudar o PESO e 31% o formato do corpo 

� Somente 2 mulheres em cada 10 disseram estar muito satisfeitas com sua aparência 

física geral, peso e forma corporal; menos que 2 mulheres em cada 10 disseram 

acreditar que tem auto-estima muito alta. 

� Brasil: 5 em cada 10 mulheres já fizeram dieta 
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� Brasil: apresentou o maior índice de prática de cirurgias plásticas 

� 19% relataram evitar praticar exercícios por causa da aparência (29% evitam praia) 

� A maioria das meninas (15-17 anos) disse estar focada em se tornar mais confiante, 

mais magra, mais alta, e mais esportista. 

� Elas relataram que a preocupação com o corpo e com a beleza começou aos 13 anos, 

no Brasil aos 12 anos 

� Mais de 92% das garotas declaram que querem mudar pelo menos um aspecto da sua 

aparência. 

� Dois terços das mulheres no mundo, de 15 a 60 anos, evitam contatos sociais porque 

se sentem mal com sua aparência 

� Uma mulher (15-64) em cada dez, em nível global, admite comportamentos de 

alimentação como comer compulsivamente e vomitar, ou se recusar a comer. Esta 

prática predomina na faixa etária entre 15-17 anos. 

� Só 2% das mulheres, de todo o mundo, se acham bonitas. 

 

Estes dados (QUEIROZ, 2007) mais as propostas do estudo de Lapierre & 

Aucouturier auxiliam no mapeamento da patologia social que vivemos na contemporaneidade 

em relação à corporeidade e talvez tragam elementos para a compreensão dos transtornos que, 

entre outros sintomas, apresentam distorção da imagem corporal, como na anorexia. Mas 

antes de introduzir a questão dos transtornos alimentares, que se estabelecem como 

contraponto no universo simbólico da mulher obesa, gostaria de discutir as conseqüências do 

afastamento das experiências perceptivas, uma vez que já relatamos aqui a necessidade desta 

prática para a formação de imagens através de marcadores somáticos e para a construção e 

desenvolvimento de uma imagem corporal saudável.  



Imagem Corporal 

___________________________________________________________________________ 

 
 

55 

As exigências cotidianas fortalecem o desejo de estarmos em vários lugares ao mesmo 

tempo e, em certa medida, as facilidades oferecidas pela tecnologia da comunicação nos 

permite esta façanha. Do conforto da minha casa elaboro as provas que serão aplicadas à 

noite, as envio por e-mail para as secretárias que as recebem e imprimem momentos depois. 

Pelo celular agendo compromissos (alguns que serão cancelados), mato a saudade, recebo e 

envio fotos, tudo muito útil, simples e rápido conforme o espírito do tempo que vivemos hoje, 

e talvez não pudesse mesmo ser diferente, pois nenhum de nós está disposto a abrir mão 

destas facilidades.  

Contudo este avanço tecnológico trouxe modificações na nossa maneira de nos 

relacionarmos, trouxe outra linguagem e consequentemente outro desenho de mundo. Por isso 

compilamos agora alguns autores que relacionam a evolução tecnológica na produção de 

imagens com a internalização de conceitos na sociedade no nosso recorte que é a 

corporeidade. Cabe aqui um reforço de que não se trata de atribuir responsabilidade à 

telecomunicação, ou a qualquer processo midiático, mas uma vez que já discutimos a 

formação interna de imagens discutir a contribuição das imagens que partilhamos 

coletivamente é só mais um passo na direção da compreensão que estamos buscando. 

 

4.1 Imagem Corporal e Sociedade 

 

Para Santaella e Nöth (2005) as mudanças nos modos de produção da imagem, 

consideradas como rupturas, produziram conseqüências perceptivas, sociais, epistemológicas 

e psíquicas, pois segundo a autora, toda mudança no modo de produzir imagens, provoca 

mudança no modo como percebemos o mundo e principalmente na imagem que temos do 

mundo e de nossa inserção nele.  
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Na atualidade temos o advento da imagem infográfica, que não exige a presença 

empírica do objeto em nenhum momento, há um distanciamento cada vez maior do sujeito, e 

seus motes são modelo e simulação. Não um modelo como representação, passível de 

experimentação em tempo e espaços reais sobre objetos reais, mas por meio de cálculos 

propõe infinitas simulações recriando uma realidade virtual. Estas imagens são transmitidas 

de forma individual e planetária ao mesmo tempo, de fácil acesso e armazenamento, 

distribuídas de forma interativa, cuja inserção se dá mais pela comutação do que pela 

comunicação. Para Couchot (1987, p. 94-95 apud SANTAELLA, 2005) essa imagem faz 

sentido por contato, por contaminação, em lugar de projeção.  

Assim sendo temos uma produção e distribuição de imagem que dispensa a presença 

física, uma prática que representa o desligamento dos corpos reais.  

Nesta “desmaterialização dos corpos” é de se esperar que a formação dos padrões 

estéticos se dê, num primeiro momento, não em espaços concretos, mas virtuais. 

Depreendemos desta afirmação que as representações que mais acessamos são as do tipo 

“como se” descrita por Damásio (1996). Esta imagem mil vezes repetida trará a sensação de 

dor ou prazer da experiência inicial do marcador somático, o sentimento de inadequação 

somática se repetirá reforçando a internalização do estigma e conseqüentemente a rejeição da 

imagem corporal. 

 

 

 

 

 

_______________ 
COUCHOT, Edmond. Suject, object, image. Cahiers internationaux de sociologie 82:85-97, 
1987. 
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Analisando o corpo de hoje, ou a representação deste, encontramos um significado 

diferente daquele que lhe era atribuído nas sociedades tradicionais ou pré-modernas. Segundo 

David Le Breton (2003), em tempos passados o sujeito era seu corpo, enquanto que hoje ele 

possui um corpo. Para esse antropólogo esta concepção gera duas representações conflitantes. 

Uma que suscita os sonhos de saúde total e modelagem nas academias e clínicas de cirurgia 

plástica, outra de repúdio ao corpo e os sonhos de desmaterialização. 

A internet representa a possibilidade de contatos incorpóreos, num mundo livre de 

sensações físicas desagradáveis e de julgamento sobre a imagem. Felinto (2000) reproduziu 

em seu texto um trecho de uma internauta anoréxica que aponta para o desejo da 

desmaterialização (através do emagrecimento progressivo). “Minha descrição é uma 

combinação de fumaças e anjos. Eu gosto da frase ‘espécie de mulher’. Creio que é isto que 

desejo ser também na vida real.” (FELINTO, 2000, p. 53). Uma vez que não se é um corpo, 

mas se possui um, este é passível de qualquer modificação que traga satisfação, aceitação ou 

repúdio. 

De maneira contundente Zizek (2003), aponta o paradoxo da paixão pelo real, onde a 

paixão pós-moderna pelo simulacro culmina num retorno violento à paixão pelo real, (mais 

uma identificação de escorrência ou zona fraca de imprinting). A idéia de simulacro apontada 

por este autor é a utilizada por Baudrillard (1991), onde o simulacro é um signo que se refere 

a ele mesmo e não a um modelo original e se apresenta como uma realidade diferente daquela 

que simula.  

Zizeck (2003) sugere que os episódios de auto-mutilação que as mulheres (em sua 

maioria) realizam ao se cortarem, é uma tentativa desesperada de (re) dominar a realidade, 

uma atitude contra a angústia de se sentirem inexistentes. Essas mulheres relatam que ao 

sentirem o sangue quente escorrendo sentem-se vivas, Zizek avalia que o corte é uma 
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tentativa patológica de recuperar alguma normalidade, a reaproximação do real, através do 

corpo.  

Esta realidade virtual esvaziada de substância atinge o mercado, basta observar que 

hoje encontramos café sem cafeína, cerveja sem álcool, doce sem açúcar, ou seja, sem ser 

realidade a virtualização começa a ser sentida em diversos setores. Isto talvez explique nosso 

comportamento de espectadores passivos frente à espetacularização de catástrofes, na visão 

deste autor a realidade não invade mais nossas imagens, pois estas destruíram as coordenadas 

simbólicas que determinam o que sentimos como realidade, ou seja, as imagens destruíram 

nossa realidade. 

Aplicando esta lógica na corporeidade infere-se que o corpo produzido tomou o lugar 

do corpo perceptivo, e manter o controle sobre esta imagem e atender às permanentes 

exigências do padrão somático cultural, parece ser um terreno fértil para geração de angústias. 

O que dizer das meninas anoréxicas que ao tentarem corresponder ao atual padrão 

impraticável de beleza se impõem dietas restritivas num verdadeiro espetáculo de auto-

controle do estímulo mais incontrolável que é a fome? Não seria a experiência corpórea de 

inanição uma tentativa de reaproximação do real?  

 

4.2 Imagem Corporal - Condutas Patológicas 

 

Estamos todos sujeitos a este desenho de mundo que partilhamos na sociedade e por 

que não dizer nas sociedades uma vez que o mundo se encontra cada vez mais globalizado. 

Embora este trabalho refira-se à mulher obesa, inicío a discussão (sobre as condutas 

patológicas, em relação à imagem corporal) pelas anoréxicas que parecem partilhar a mesma 

angústia, (ou até de maneira aumentada) das obesas no que diz respeito à imagem somática. 

Importante ressaltar, conforme relatos de pesquisas que apresentaremos aqui, que as obesas 
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raramente têm distorção da imagem corporal, este fenômeno, ou sintoma, é presente nas 

anoréxicas e em grau menor nas bulímicas.  

A inclusão deste tema neste trabalho se justifica pela crença de que o contraponto 

(comportamental, psíquico, antropológico), representado nos transtornos alimentares: 

anorexia (principalmente); bulimia; tcap (transtorno de compulsão alimentar periódica) e tane 

(transtorno alimentar não especificado), está contido neste universo simbólico que 

pretendemos delinear. Prova disso é o consenso entre os autores (PHILIPPI; ALVARENGA, 

2004; CLAUDINO; ZANELA, 2005; BUSSE, 2004) sobre a pressão social exercida sobre as 

mulheres da atualidade, a ponto de se classificar sexo feminino e baixa auto-estima como 

fatores de predisposição para anorexia.   

 

Anorexia 

 

A anorexia nervosa (AN), patologia que atinge as mulheres de 10 a 20  vezes mais que 

os homens, se caracteriza pela limitação dietética auto-imposta, acentuada perda de peso e 

pavor de engordar. Originária do grego (na = sem; orexis = desejo ou apetite), a palavra traz 

discordância entre os especialistas, pois a sensação de fome nos estágios iniciais é acentuada, 

não se trata de ausência de apetite, mas de um controle severo sobre este (BUSSE, 2004). No 

CID 10, de 1993 são sintomas para diagnóstico da AN: 

1) peso corporal, pelo menos, 15% abaixo do esperado; 

2) perda de peso auto-induzida por abstenção de alimentos e um ou mais dos sintomas 

que se seguem: vômitos e purgação auto-induzidos; exercícios excessivos; uso de 

anorexígenos e/ou diuréticos; 

3) distorção da imagem corporal, pavor de engordar e amenorréia 
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Etiologia 

 

No que se refere à etiologia, encontramos algumas variações na literatura, mas há 

consenso que a patologia é multifatorial. Busse (2004) alega que apesar de se desconhecer as 

razões, os fatores psicológicos e socioculturais são preponderantes na AN. Em sua obra o 

autor cita relatos de pesquisas com estudantes de seis a vinte e um anos, onde o medo de 

engordar e as preocupações com o peso aparecem em todas as idades, validando o corpo 

magro como ideal de beleza, o que segundo o pesquisador justificaria o aumento da incidência 

de AN. Matarazzo (1992 apud BUSSE, 2004) afirma que embora os fatores orgânicos, 

familiares e genéticos tenham participação no transtorno, a conversão do conflito emocional 

em sintoma físico seria, na opinião deste autor, a hipótese mais plausível para explicar a AN.  

Para Cordás et al.(2004, p.43) a classificação de patologia multifatorial também se faz 

presente, o mecanismo multifatorial na gênese da anorexia nervosa é representado por estes 

autores no quadro que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
MATARAZZO, E.B. “Anorexia nervosa: aspectos clínicos e terapêuticos.” Rev. Psiq. Clínica 
v. 15/19, p. 30-5, 1992, Especial. 
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Quadro 1. Mecanismo multifatorial na gênese da anorexia nervosa 
             
Fatores de predisposição  Fatores de      AN 

Vulnerabilidade 

à AN  

Fatores precipitantes Fatores mantenedores 

Sexo feminino 

História familiar de 

transtornos alimentares 

Baixa auto-estima 

Perfeccionismo 

Dificuldade em expressar 

emoções 

 

       

Essa figura compõe o quadro clínico da AN. O paciente começa com uma dieta por 

insatisfação com sua imagem corporal, às vezes injustificada, e progressivamente vai 

excluindo os alimentos que julga mais calórico, diminuindo a ingestão total até chegar ao 

jejum ou a uma dieta de inanição. Há distorção da imagem corporal, o paciente 

frequentemente se examina no espelho com a percepção errônea do seu real tamanho, ou 

percebe partes do corpo com formas aumentadas. Com a perda de peso acentuada e uma 

conseqüente diminuição do gasto metabólico, (numa tentativa do corpo em reter alguma 

energia) pela diminuição da velocidade do emagrecimento, o paciente ao percebê-lo, adota 

medidas purgativas e aumenta a prática de exercícios físicos. 

Os recentes casos de óbito em modelos, largamente difundidos nos meios de 

comunicação, trouxeram à tona esta patologia que tem uma incidência ínfima se comparada a 

outros transtornos psiquiátricos ou patologias. No entanto, os autores são unânimes em 

afirmar que os dados epidemiológicos estão subestimados, uma vez que há recusa do paciente 

em procurar ajuda profissional e negação dos sintomas (CORDÁS, 2004). 

Dieta Alterações neuroendóc. 
Separação e perda Distorção da imagem 

corporal 
Alterações na dinâmica 

familiar 
Distorções cognitivas 

Expectativas irreais na 
escola/trabalho/vida 

pessoal 

Práticas purgativas 

Proximidade da menarca  
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Prevalência 

 

Num estudo australiano, publicado na revista brasileira de psiquiatria, Hay (2002) 

relata que apesar das dificuldades em se estabelecer uma prevalência da patologia os 

resultados não acusam uma incidência crescente nos transtornos alimentares, a não ser um 

pequeno aumento de AN em mulheres jovens. 

Há uma pequena variação nos dados entre os diversos autores, mas em pesquisa 

recente realizada pela APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2006), entre 

mulheres ocidentais a incidência é de 0,3 a 3,7%, com risco aumentado para modelos, atrizes, 

atletas competitivos, estudantes e profissionais de educação física, dança e nutrição. Esse 

dado é preocupante, devido à proximidade que estas meninas têm com estes profissionais. 

Dâmaso (2005) traz um estudo de 2004 em que aponta uma prevalência de 5,7% em 

mulheres. 

A incidência de AN parece ser mais significativa nas sociedades ocidentais, 

Bhadrinath, afirma (1990 apud BUSSE, 2004) que a patologia é rara na Ásia, países árabes e 

na África, provavelmente por se tratar de países que não valorizam esteticamente mulheres 

magras. Ainda sobre o texto de Busse, encontramos Polhemus (1978) que revela um contexto 

diferente na África Ocidental. Lá, são encontradas casas de engorda para as meninas de 

famílias em melhor condição sócio-econômica que se preparam para o período pré-

matrimonial, a forma mais avantajada representa fertilidade e riqueza. 

Claudino e Zanella (2005) ressaltam que controlar o peso é muito valorizado 

culturalmente, e pode se apresentar como fator de reforço na AN para indivíduos acostumados 

a vivenciar sentimentos de baixa auto-estima e sensação de falta de controle da própria vida. 

_______________ 
BHADRINATH, B. R. “Anorexia nervosa in adolescents of Asian extraction”. Brit. 
J.Psychiat. v.156, nº4, p. 565-8, 1990.  
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Na atualização sobre transtornos alimentares realizada no AMBULIM (Ambulatório 

de Bulimia e Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas de São Paulo) Queiroz (2007), 

em sua apresentação sobre atividade física e transtornos alimentares, apresentou imagens do 

padrão de beleza da década de 20 até os dias atuais, através das quais pôde-se verificar a 

evidente e progressiva diminuição da composição corporal das mulheres. 

 

    

 

                         
           Figura 10. Até a década de1920         Figura 11. Flappers 1920 

 

Década 50/60    Década 70 

                                                            
Figura 12. M. Monroe            Figura 13. Vera Fischer 
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Anos 80 e início dos 90 

 
   Figura 14. Madonna e Crawford 

 

 

   Fim dos anos 90 e 2000 

 
              Figura 15. Desfile 
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Figura 16. Miss Brasil   Figura 17. Miss Brasil 

      

Ieda Vargas, 1,68 mts e 57 Kgs  Marta Rocha, 1,71 mts e 59Kgs 

IMC = 20     IMC = 20;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisele Bündchen,  1,79 mts e 52 Kgs 

IMC = 16 

 

O Índice de Massa Corporal, ou índice de Quetelet, validado pela OMS (Organização 

mundial de Saúde) criado entre 1830 e 1850, serve para avaliar risco de acidente vascular e 

classificar o estado nutricional. Estabelecido na relação peso/altura o IMC abaixo de 18,5 é 
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considerado abaixo do peso. De 18,5 a 24,9 classificado como eutrófico (sem sobrepeso ou 

desnutrição); de 25 a 29,9 sobrepeso e acima de 30 obeso. 

 

Quadro 2. Classificação do estado nutricional segundo o IMC (OMS, 1995).  

CLASSIFICAÇÃO IMC 

BAIXO PESO < 18,5 

EUTROFIA 18,5 – 24,9 

EXCESSO DE PESO IGUAL OU MAIOR QUE 25 

PRÉ-OBESO 25,0 – 29,9 

OBESO CLASSE 1 30,0-34,9 

OBESO CLASSE 2 35,0-39,9 

OBESO CLASSE 3 IGUAL OU SUPERIOR A 40 

Fonte: WHO (1996) Technical Report Series. 854 ,1996, citada por  VALVERDE, 2005. 
 

A partir dos dados citados acima, observamos que o padrão de beleza da atualidade se 

situa na desnutrição. E se antes precisávamos de três ou mais décadas para identificar 

modificações comportamentais, hoje somos espectadores em tempo real destas mudanças. Ao 

vermos flashes de programas não tão antigos, não sem espanto, nos deparamos com atrizes 

(população que lança mão de todos os recursos estéticos disponíveis, muitas vezes financiados 

pela própria emissora, a fim de se manterem na mídia) que hoje parecem mais jovens e mais 

magras do que há dez anos. É digno de nota, a proporção do corpo em relação à cabeça cada 

vez mais desequilibrada, porque embora o silicone tenha resolvido o problema das mamas que 

praticamente desaparecem no atual padrão estético anoréxico, ainda não há técnica que 

proporcione harmonia entre uma cabeça com diâmetro irredutível devido à caixa craniana e 

um corpo à beira da subnutrição.   
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Um relato na imprensa de verdadeiro desespero em relação à imagem corporal foi o 

caso de uma menina de 10 anos que despertou a atenção de professores e da coordenação da 

escola, pois havia adquirido o hábito de cuspir incessantemente. O fato foi relatado à mãe, que 

não obtendo nenhuma resposta da menina sobre o estranho comportamento, resolveu 

encaminhá-la a um psicólogo que depois de algumas sessões descobriu que a menina tinha 

medo de engordar com a saliva (FOLHA DE SÃO PAULO, 2003). 

O encanto pela imagem que corresponde ao belo é anterior à massificação dos meios 

de comunicação. Para Fabris (1986 apud JALLAGEAS, 2003) a fotografia permite ou 

convida ao mascaramento do sujeito. No capítulo em que trata das memórias do fotógrafo 

Nadar, a autora relata que muitas vezes o cliente rejeitava a sua própria foto, escolhendo a de 

outro como se fosse sua. Numa sociedade em que a imagem é tão valorizada, não é de se 

espantar ou condenar que se deseje melhorar esta imagem. O problema reside no fato deste 

desejo tornar-se uma obsessão, ou uma patologia que impede que se reconheça o próprio 

corpo. As suposições formuladas para a distorção da imagem corporal, nas anoréxicas, levam 

em consideração as proposições levantadas até aqui no que diz respeito à contribuição dos 

valores culturais na composição do transtorno. Aprofundando esta linha de raciocínio 

encontramos em Busse (2004) a discussão sobre o processo de alimentação. Na visão deste 

autor alimentar-se deixa de ser um processo apenas fisiológico e passa a se configurar como 

uma prática cultural, um ato social que implica comunicação. 

Nos estudos antropológicos observamos grande diversidade nas práticas relacionadas à 

alimentação: alimentos permitidos, proibidos, formas de cultivo e preparo, rituais para o 

consumo ou ocasiões de celebração; aspectos estes que revelam o modo de vida de uma 

comunidade.  

_____________________ 
FABRIS, Annateresa. “A pose pausada”. In: Revista Comunicações e artes, ano 12 nº 16. São Paulo, 
Escola de Comunicações e Artes, 1986, PP. 71-74. 
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Este é um fenômeno facilmente observável na nossa sociedade, onde tudo vira 

tendência pra ser consumido. 

Nunca houve tanta disponibilidade de comida, gastronomia virou grife, cozinheiro 

hoje é chef, há uma grande profusão de temperos naturais ou não, comida orgânica, 

hidropônica, industrializada, internacional, regional, vegetariana, mas é desejável controle ao 

consumir. A comida tornou-se algo pra se ver mais do que para comer. 

Transportemos esta tendência para os corpos desejados de homens e mulheres nessa 

mesma sociedade. É desejável que os homens sejam fortes, não apenas no que se refere à 

vencer resistências externas, mas é fundamental ostentar uma musculatura exuberante, este é 

o desejo dos meninos que freqüentam as academias. Mas qual a funcionalidade desta 

exuberância? Muitos deles precisam de auxílio para se vestir, há uma visível alteração na 

marcha, cruzar os braços à frente do corpo pode se tornar uma tarefa impossível. Quanto às 

mulheres, vimos que o ícone de beleza da atualidade (Gisele Bundchen) tem IMC 16, que a 

classifica como baixo peso, essas reservas escassas de gordura representam uma ameaça cada 

vez que se contrai um vírus. Desânimo e desmaios estão presentes, e nos casos mais graves, 

onde há o surgimento da amenorréia estas mulheres não conseguem engravidar. São corpos 

belos, mas não são funcionais. 

Ainda sobre os estudos de Busse (2004) encontramos a indicação de que por meio dos 

alimentos e das representações do corpo, revela-se como as sociedades se organizam nos 

remetendo à compreensão da saúde e da doença pelos processos socioculturais e não apenas 

individuais. Para este autor, nos transtornos alimentares há a negação e a afirmação 

simultâneas do corpo e da alimentação como fenômenos coletivos definidos por padrões 

culturais. No que diz respeito à comida, negar-se a comer, ou comer em excesso evoca a 

negação do social, das trocas, do compartilhar. Já em relação ao corpo a determinação dos 

padrões estéticos, expressa pelo medo de engordar, traz a presença do social que impõe o 
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controle sobre o corpo. 

Para Araújo (2004) alimentar-se ou alimentar alguém é mais do que nutrir, é saciar a 

fome biológica e emocional. Nos distúrbios alimentares há um encadeamento do psiquismo, 

da sexualidade, da afetividade, do corpo e da alimentação. A cultura que proíbe excessos 

incide sobre nossos hábitos alimentares, o questionamento da autora se dá pela afirmação de 

que o corpo psíquico é carregado de excessos, “[...] onde colocar os medos, ansiedade e 

impulsividade se os excessos não são autorizados?” (ARAÚJO, 2004, p. 110). 

As proibições e restrições impostas pelas dietas são um convite à transgressão para o 

corpo psíquico, passível de confissão e culpa. Comer demais configura hoje como 

comportamento inadequado, falta de controle. Para a psicanálise corpo psíquico e alimentação 

são interdependentes e estes comportamentos restritivos trazem muito sofrimento ao corpo 

psíquico. A autora atribui o aumento da prevalência dos transtornos alimentares a este 

sofrimento emocional, que se manifesta no não comer (anorexia) e no comer todos os 

excessos (obesidade mórbida). Hercosvici (1997 apud ARAÚJO, 2004) atribui esse 

sofrimento psíquico à exclusão, à falta de pertença. 

A autora conclui, de maneira consonante com os autores citados até aqui, que a 

referência social hoje não se encontra mais na vivência dos fatos, mas na imagem que se 

construiu sobre estes fatos. E neste terreno da idealização somática há o flagelo do campo 

psíquico. 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
HERSCOVICI, C. A escravidão das dietas. Porto Alegre, Artes Médicas, 1997. 
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Claudino e Zanella (2005) exemplificam esta discussão ao discorrerem sobre as 

manifestações clínicas das pacientes tratadas na UNIFESP. As autoras partilham das mesmas 

impressões no que se refere à etiologia, epidemiologia e as obsessões com a imagem, mas 

acrescentam que o perfeccionismo aparece em alguns estudos como fator precedente do início 

da síndrome anoréxica, encontrado inclusive em pacientes que se recuperam, as autoras 

apontam este sintoma como fixo. Acrescentam também que geralmente é uma medida auto-

imposta e não uma resposta às exigências externas e apresentam como características deste 

perfeccionismo: 

• Rigidez; 

• Padrões irreais de sucesso e esforço para alcançá-los; 

• Falhas na conquista desses objetivos vividas como falhas pessoais; 

• Falta de habilidade para assumir os riscos necessários da maturidade e das relações 

sociais: este traço contribui imperiosamente para a resistência ao tratamento e para a 

possibilidade de recaída. (CLAUDINO; ZANELLA, 2005, p. 40). 

 

As meninas que adotam esse comportamento estabelecem pesos irreais para si e não 

alcançá-lo é encarado como fracasso, em relação aos rituais alimentares, tratados acima 

observou-se: 

• Só aceitar comer sozinha e obrigar os familiares a esperarem-na sair de casa para 

fazerem suas refeições (por temor de serem contaminadas ou engordar se estiverem 

presentes); 

• Exigências de horários de refeições que precisam ser cumpridos à risca; 

• Picar alimentos em pequenos pedaços e espalhá-los no prato, como forma de disfarçar 

a pequena quantidade, tornando-se irascíveis se  
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• suspeitarem que algum ingrediente “proibido” foi adicionado no preparo deles ou foi 

acrescentado ao prato servido. (CLAUDINO; ZANELLA, 2005, p. 41). 

 

 No que se refere às distorções da imagem, as partes do corpo mais citadas são abdome, 

rosto, coxas, nádegas, braços. As meninas se consideram nojentas, com “pelancas de 

gordura”.  

Estas afirmações são facilmente comprovadas nos blogs de anorexia disponíveis na 

internet, há três anos observo estes diários eletrônicos e a alusão à gordura aparece 

relacionada, de forma pejorativa, à formas de animais que correspondem ao imaginário de 

obesidade. Porca gorda e vaca gorda aparecem na grande maioria dos blogs tanto para se 

referirem à alguém acima do peso, como discurso de confissão/punição proferido pelas “anas” 

quando se excedem na ingestão alimentar. 

“Ana” é como se auto-denomina a pessoa que adota a anorexia como estilo de vida, 

estas pessoas defendem veementemente que não se trata de uma patologia, mas sim de um 

estilo de vida. Ana também é a denominação dada a uma espécie de entidade a qual se 

referem nos blogs, que lhes dá suporte nos momentos de fome e arrependimento quando 

ingerem alimentos além do que foi pré-estabelecido. Reproduzo no próximo parágrafo um 

trecho de um blog que exemplifica este comportamento: 

“Como me odiei por isso... Me senti suja, nojenta e mais gorda do que 
já estou... Ai veio aquela voz interior: "Sua porca gorda nojenta e 
maldita!!!! Você comeu! Você ingeriu tantas calorias que elas nem 
cabem no seu traseiro gordo!!! Sua vaca!!!! Você merece mesmo ser 
uma porca gorda e conformada! Deixou-se levar pela mamãe, e 
agora está ai, toda culpada!!!! Você é vergonhosa para Ana, vc não 
merece ser uma Ana... Você não merece nada!!!! (...)  naum pensei 
duas vezes: dei um baita soco no espelho (...) Doeu, mas eu mereci!!!! 
Sabe? Eu precisava sentir dor, sentir bastante dor, para lembrar 
quem mandava! Para aprender a não desafiar mais a ana!!! Nossa, 
ela já foi tão boa comigo!!!” (www.uol.com.br/blogs, acesso em 
12/02/2007); IMC: 20,78. 
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Percebe-se nos blogs que, em muitos casos, o vômito provocado após a ingestão é 

utilizado como prática purgativa pelas “anas”, o que não reúne necessariamente critérios 

diagnósticos para classificá-las como bulímicas, ou “mias”, (como são chamadas as 

portadoras de bulimia), contudo este é um comportamento condenável entre estas meninas, 

pois denota falta de controle, atributo tão valorizado entre as “anas”.   

A bulimia é caracterizada por episódios de hiperfagia, seguidos de auto-indução de 

vômito. Também aqui há um pavor mórbido de engordar, uso de purgantes e anorexígenos. A 

incidência no sexo feminino é da ordem de 9:1, e são considerados grupo de risco pessoas 

ligadas à moda, bailarinas e atletas. Mais freqüente nos países de 1º mundo e nas classes 

média e média alta (BUSSE, 2004). 

A reprodução dos trechos de dois blogs pró-ana reforçam a valorização do controle e 

da busca pelo que elas consideram perfeição: 

 
“Olá boa sorte!!! Vá em busca da Ana mesmo!!Infelizmente a Mia ela 
eh uma amiga falsa, o ideal é a Ana mesmo. A Mia só tem efeito 
quando vem acompanhada da Ana. NÃO COMA!! NÃO COMA!! É 
melhor vc sentir seu estômago doendo por 20 minutos do q sua dor na 
consciência por 1 semana. Pense bem antes de comer. Não vale a 
pena!! Não vale mesmo!!! Bjao miga!!!!! (http//proanna.zip.net) 
acesso 29/06/2004 14:21hs 

 
“... graças a Deus a Mia praticamente me abandonou, ela realmente 
estava me matando...” Agora quero só ANA, ANA, ANA, ANA... 
PERFEIÇÃO, PERFEIÇÃO, PERFEIÇÃO E SEI Q VOU 
CONSEGUIR!!! (http//proanna.zip.net) acesso 10.04.2007 18:01 hs 

 

É coerente inferir, na observação destes trechos, que estas meninas devem apresentar 

outros transtornos psiquiátricos como comorbidades da AN. Transtornos de ansiedade, 

transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de humor, dependência de substância, são 

algumas comorbidades relatadas por Claudino e Zanella (2005). O diagnóstico diferencial de 

outras patologias psiquiátricas se dá pela grande importância à restrição alimentar e à 
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distorção da imagem corporal. 

Outra contribuição sobre a participação da veiculação de imagens somáticas na 

aceitação da imagem corporal foi descrita em um artigo da Revista de Psiquiatria Clínica. 

Saikali et al. (2004) apresentam, através de revisão de literatura, um estudo realizado nas Ilhas 

Fiji (2002) onde se avaliou o impacto da exposição das adolescentes à televisão e 

conseqüentes atitudes e comportamentos alimentares da amostra. As adolescentes foram 

entrevistadas em 1995 e depois em 1998, depois de três anos de exposição à televisão. O 

resultado mostrou que a prevalência de transtornos alimentares foi significantemente 

aumentada, além de um maior interesse na perda de peso sugerindo um impacto negativo da 

mídia. 

Em Mídia e Estigma, vimos que a mídia opera mais como reforço do que 

propriamente como fator precipitante. É Importante ressaltar que não há um único fator para 

explicar a distorção da imagem corporal nos transtornos alimentares, mas indicadores de 

fatores precipitantes ou mantenedores. A anorexia já existia antes deste grande alcance dos 

meios de comunicação, o aumento desta prevalência talvez se deva à incrementação do 

descontentamento que todos sentimos ao tentar corresponder a um padrão cultural que trouxe 

uma importante inversão na forma de representar a figura humana. Antes nos baseávamos nos 

corpos para retratá-los, hoje criamos imagens fictícias em photoshop e tentamos corresponder 

a estas corporalmente. É possível supor a angústia das mulheres obesas por apresentarem 

tamanho distanciamento da imagem preconizada. No próximo capítulo analisaremos como se 

dá a relação delas com sua própria imagem. 

 

 


