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RESUMO
O presente trabalho pretende verificar o número crescente de casos de transtornos alimentares como anorexia e bulimia
nos últimos 20 anos, entre mulheres adolescentes e no início da fase adulta, que tem alertado para possíveis fatores que
possam estar contribuindo para esse quadro alarmante. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa consiste em analisar o
papel da cultura, das representações sociais e dos padrões de beleza da atualidade na construção da autoimagem e
autoestima femininas; além de sua possível implicação na incidência de transtornos alimentares nesta população, que de
acordo com pesquisas é a mais afetada. Para tanto,  será realizada uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos
científicos pertinentes ao tema. A coleta de dados será desempenhada por meio de leitura e análise das informações
disponíveis.  Espera-se  com  a  execução  dessa  pesquisa,  identificar  as  influências  sociais  e  culturais  na
contemporaneidade que podem juntamente com outros fatores, estar promovendo um conceito de culto a magreza,
criando dessa forma uma imagem distorcida sobre os corpos femininos e deixando as mulheres mais vulneráveis ao
desenvolvimento de tais comportamentos. Estes por sua vez, são sérios problemas de saúde e que em casos mais
graves podem deixar seqüelas ou até levar a morte.

PALAVRAS-CHAVE: Autoimagem; Cultura; Representação social.

1 INTRODUÇÃO

A  busca  incessante  por  um  corpo  magro  tem  sido  um  tema  recorrente  na  sociedade
contemporânea e pode estar relacionado a influências da cultura, da mídia e do julgamento social
sobre o corpo feminino interferindo assim na construção da autoimagem e autoestima de mulheres
jovens.  Essa procura em atender  aos padrões de beleza vigentes  a qualquer  custo pode estar
levando mulheres a adoecerem e a desenvolverem transtornos alimentares.

Conforme  afirmam  (YAGER;  POWERS,  2010)  os  transtornos  alimentares  são  distúrbios
psíquicos graves, podendo ser crônicos e recorrentes, além de estarem muitas vezes associados a
comorbidades psiquiátricas. Atingem em sua maioria mulheres na fase final  da adolescência ou
adultas jovens.

Entre os transtornos da alimentação mais conhecidos e estudados estão a anorexia nervosa e
a bulimia nervosa. A primeira caracteriza-se segundo (DALGALARRONDO, 2008) pela abstenção de
alimentos, exercícios físicos excessivos, vômito autoinduzido, uso de laxantes e diuréticos no intuito
de perder peso e manter-se extremamente magra. 

Já  a  segunda,  está  ligada  a  recorrentes  episódios  de  hiperfagia  (comer  em  excesso),
seguidos de medidas extremas como vômito e purgação autoinduzidos, uso de diuréticos e enemas,
a  fim  de  combater  os  efeitos  da  ingestão  acentuada  de  alimentos.  Esses  comportamentos
prejudiciais  à  saúde são apontados por  (CUBRELATI et  al.,  2010),  como frutos  de uma busca
incessante pela magreza, devido a distorção corporal em conjunto com uma baixa autoestima.

Embora esses transtornos possuam as suas particularidades, a preocupação exagerada com
a aparência corporal e a busca pela magreza, procurando assim, atender aos padrões de beleza
vigentes é comum em ambos os casos.

O aumento da prevalência desse transtorno nos países industrializados sustenta a importância
dos fatores socioculturais na sua patogênese. Imagens da beleza ideal difundidas pela mídia
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inundam a sociedade Ocidental  e são irreais para a maioria das mulheres (...)”  (YAGER e
POWERS, 2010 p.37)

Conforme afirma Benedict  (2013) a civilização ocidental alastrou-se de forma significativa
devido a condições históricas favoráveis, no entanto, essa mesma civilização impôs a uma grande
parcela da população, uma padronização cultural e uma uniformidade do comportamento humano,
que foi aceito pela sociedade. 

A mídia em geral e os especialistas em beleza e saúde, levam os indivíduos a acreditarem
que suas imperfeições corporais, são na verdade fruto da sua própria falta de cuidado e indisciplina.
Assim, com um pouco de comprometimento e boa vontade, qualquer pessoa pode melhorar seu
corpo, ficando dessa forma, mais próxima dos padrões de beleza atuais (CASTRO, 2007).

Corroboram com esse pensamento também (OLIVEIRA; HUTZ, 2010) ao afirmarem que a
literatura entende o ideal de magreza predominante na sociedade, como um dos fatores culturais
centrais para o aumento dos transtornos alimentares na pós-modernidade.

Segundo  Ornellas  e  Santos  (2017),  sugerem  que,  embora  os  aspectos  culturais  sejam
importantes  para  o  aumento  da  incidência  dos  problemas  no  comportamento  alimentar,  a
prevalência  de  1%  a  4%  na  população,  indica  outros  fatores  particulares  que  podem  ser
determinantes para que alguns indivíduos sejam mais vulneráveis que outros. Os autores apontam o
funcionamento da personalidade, em vinculação com a dinâmica familiar,  como uma das razões
preponderantes nos indivíduos afetados.

Corsolini-Comin  et  al.  (2010),  assim como Bittencourt  e  Almeida (2013)  e  Uzunian et  al.
(2015) enfatizam que os transtornos alimentares apresentaram um crescimento significativo entre
várias camadas da população, independente da classe social nos últimos 20 anos.

Essa psicopatologia, afeta principalmente mulheres em faixa etária entre a adolescência e
início  da  fase adulta  causando  prejuízos para  a  saúde  física,  psicológica,  familiar  e  social  das
mesmas.

Conforme apontam dados do Ministério da Saúde, o país tem enfrentado nos últimos anos um
agravo  no  quadro  nutricional  da  população.  Desta  forma,  foram  necessárias  medidas  para  a
elaboração de políticas públicas relacionadas ao problema, como o PNAN (Política Nacional  de
Alimentação  e  Nutrição),  que  teve sua  nova  edição  lançada no ano  de  2011  com o intuito  de
promover melhoria nas condições de alimentação, nutrição e saúde da população.

A discussão do tema é, portanto, de extrema importância para entender a complexidade de tal
evento,  assim  como  na  conscientização  de  jovens  e  familiares  acerca  de  tal  comportamento
extremamente prejudicial à saúde podendo em alguns casos levar a morte. 

Deste modo, mediante o exposto, podemos verificar que a configuração social na atualidade
está promovendo o desenvolvimento de jovens mais suscetíveis psicologicamente a influências de
padrões  pré-estabelecidos,  onde,  apesar  da  democratização  dos  meios  de  comunicação  e  das
informações, as mulheres estão enfrentando maior dificuldade na construção da sua autoimagem.

Os objetivos propostos por esta pesquisa pretendem verificar se:

1- Essas  dificuldades  provocadas  por  múltiplos  fatores,  entre  eles  os  socioculturais,  estão
promovendo um aumento nos casos de psicopatologias relacionadas a alimentação?

2- A mídia está diretamente culpabilizando as mulheres por suas imperfeições corporais, através
de sites,  blogs e  revistas  que pregam a boa forma como algo  alcançável  para  qualquer
pessoa, desconsiderando as características físicas e pessoais de cada um?

3- Existe um paradoxo na atualidade que está provavelmente distorcendo o conceito de saúde,
relacionando corpo saudável a corpo definido?
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Portanto, o desenvolvimento desta pesquisa busca avaliar mais profundamente até que ponto
há relação entre os transtornos alimentares e o contexto social atual.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa qualifica-se como básica, pois tem o intuito de fazer um levantamento teórico
sobre o tema a partir da pesquisa bibliográfica, podendo contribuir futuramente para novos trabalhos.
Como propõe (GIL, 2002),  a pesquisa bibliográfica é baseada em materiais já existentes, sendo
constituídos principalmente por livros e artigos científicos.

Também  se  enquadra  na  categoria  qualitativa,  pois  pretende  verificar  os  aspectos
psicológicos e os riscos do culto ao corpo, ao analisar o material encontrado, produzindo um artigo
com novas hipóteses.

Deste modo também é exploratória, pois tem o objetivo de trazer maior familiaridade acerca
dos  transtornos  alimentares,  considerando  uma  grande  variedade  de  aspectos  sobre  o  tema
estudado como argumenta (GIL, 2002).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa por estar na fase de projeto, ainda não apresenta inicialmente resultados. Porém,
podemos apresentar algumas considerações como a seguir.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se com a execução dessa pesquisa, identificar os principais fatores que podem estar
contribuindo  para  o  desenvolvimento  crescente  dos  transtornos  alimentares  em adolescentes  e
mulheres  jovens,  e  quais  suas  implicações  para  a  saúde  desse  grupo  a  partir  de  tais
comportamentos. 

Também a partir deste levantamento, pretende-se contribuir para as discussões acerca do
assunto, promovendo a reflexão e possível apresentação em congressos da área e publicação de
artigo científico.
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