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RESUMO 
 

A investigação relacionada com a imagem corporal demonstra a existência de fatores 

históricos e fatores próximos ou concorrentes no desenvolvimento da imagem corporal, 

destacando-se como principais fatores o papel da socialização, as experiências interpessoais, as 

características físicas e os atributos de personalidade. O desejo de perder peso e alterar a forma 

corporal é facilmente compreendido atendendo ao ideal cultural de beleza física contemporâneo, 

parecendo existir um “descontentamento normativo” relativo à imagem corporal. Os distúrbios 

na perceção desta apresentam-se como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento 

e manutenção de perturbações do comportamento alimentar, particularmente na Bulimia 

Nervosa. A ACT (Acceptance and Commitment Therapy), ao enfatizar o papel da aceitação 

enquanto “ferramenta” essencial na modificação de padrões cognitivos e comportamentais 

disfuncionais, parece constituir-se como uma terapia eficaz para as perturbações do 

comportamento alimentar ao promover a aceitação do eu e de um corpo que os sujeitos não 

querem como seu.  
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I.  A IMAGEM CORPORAL 

 

A maioria da investigação atual sobre a imagem corporal deriva, direta ou implicitamente, 

dos paradigmas cognitivos e/ou comportamentais da Psicologia. Como tal, uma visão cognitivo-

comportamental integradora não reflete somente uma única teoria, mas antes o recurso a uma 

longa tradição de ideias e de evidência empírica que enfatiza os processos de aprendizagem 

social e a mediação cognitiva entre os comportamentos e as emoções (Cash, 2002). 

Assim, como forma de articular os elementos básicos do modelo cognitivo-

comportamental, é necessário abordar, primeiramente, os fatores históricos e os fatores próximos 

ou concorrentes que moldam o desenvolvimento da imagem corporal. Deste modo, os fatores 

históricos referem-se a acontecimentos passados, atributos e experiências que predispõem ou 

influenciam a forma como os indivíduos pensam, sentem e agem em relação ao seu corpo, ou 

seja, referem-se à socialização acerca do significado da aparência física e às experiências focadas 

no corpo de cada um durante a infância e adolescência. Todavia, as pessoas não são meros 

recipientes passivos de socialização, sendo que as experiências de formação da imagem corporal 

desenvolvem-se nas interações ativas entre o sujeito e o ambiente e ocorrem nos contextos de 

desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico dos indivíduos (Cash, 2002).    

 Entre estes fatores salientam-se a socialização cultural, as experiências interpessoais, as 

características físicas e os atributos de personalidade. Relativamente à socialização cultural, de 

acordo com Jackson (2002, cit. in Cash, 2002), as mensagens culturais veiculam padrões ou 

expectativas sobre a aparência, quais as características que são ou não socialmente valorizadas, 

bem como o que significa o ter ou não estas mesmas características. Efetivamente, segundo 

Tiggemann (2002, cit. in Cash, 2002), os meios de comunicação criam e comunicam estes 

valores de um modo fortemente influenciador. As mensagens culturais não só articulam as 

noções normativas acerca do que é ou não atraente, mas também expressam expetativas baseadas 

no género que ligam a feminilidade e a masculinidade a certos atributos físicos. A cultura 

estabelece, ainda, os diversos recursos que podem ser utilizados para alterar o corpo a fim de 

corresponder às expetativas impostas pela sociedade, nomeadamente através da dieta, do 

exercício físico ou da utilização de produtos de beleza. Uma vez internalizados pelos indivíduos, 

estes valores culturais sustentam a aquisição de atitudes básicas para com a imagem corporal, que 

os predispõem à construção e reação aos acontecimentos de vida de um modo particular (Cash, 

2002). 

A socialização acerca do significado do corpo de cada um envolve mais do que mensagens 

culturais ou veiculadas pelos meios da comunicação, sendo também cruciais as experiências 

interpessoais. Efetivamente, as expetativas, as opiniões e as comunicações verbais e não-verbais 

são transmitidas nas interações familiares, com os amigos e outros pares e, ainda, com estranhos. 

O papel do modelamento, dos comentários e do criticismo parentais expressam o grau em que a 
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aparência física é valorizada na família. Além disto, os irmãos podem proporcionar um padrão de 

comparação social para avaliação do aspeto da criança. Também são os irmãos, especialmente os 

do sexo masculino, que, frequentemente, tecem comentários mais pejorativos ou críticos 

relacionados com a aparência (Cash, 2002). Uma história de criticismo ou de gozo relacionada 

com a aparência por parte dos pares encontra-se associada com a insatisfação corporal, distúrbios 

alimentares e dificuldades psicopatológicas gerais (Brown, Cash & Lewis, 1989; Cattarin & 

Thompson, 1994; Friedman & Brownell, 1995; Grillo et al., 1994; Heinberg, Wood & 

Thompson, 1995; Thompson et al., 1991; Thompson & Heinberg, 1993, cit. in Gilbert & 

Thompson, 2002). Estes comentários de gozo/provocação parecem mediar a relação entre o peso 

e o desenvolvimento da insatisfação corporal (Cattarin & Thompson, 1994, cit. in Gilbert & 

Thompson, 2002), bem como podem ser internalizados como pensamentos e sentimentos sobre o 

self que, por sua vez, podem levar a uma autoestima diminuída e funcionamento psicológico 

comprometido (Friedman & Brownell, 1995, cit. in Gilbert & Thompson, 2002). 

Com efeito, comentários crónicos e severos relacionados com a aparência do sujeito 

comunicam a quem deles é vítima de que o seu grupo de pares o considera fisicamente pouco 

atraente e inferior, sendo que esta cognição tem sido, teoricamente, associada à experiência 

fenomenológica da vergonha (Gilbert, 1998, 2000, cit. in Gilbert & Thompson, 2002). A 

vergonha exibe, em resposta, a avaliação negativa dos pares e a consequente avaliação negativa 

de si próprio, podendo incluir falta de confiança, evitamento do contacto visual e um desejo de se 

esconder ou desaparecer (Darwin, 1872/1965; Gilbert, 1989, 2000; Keltner & Harker, 1998; 

Lewis, 1992; Tangney et al., 1996, cit. in Gilbert & Thompson, 2002). A determinação de uma 

posição inferior no domínio da aparência física pode ativar uma visão do eu como inferior e 

indesejável aos outros, não atraente e como um intruso, ao que Gilbert (2000) designa por “auto 

perceção subordinada involuntária".  

Os processos das avaliações refletidas referem-se à noção de que as opiniões dos outros 

sobre nós (ou as nossas perceções do que os outros veem de nós) têm uma influência significativa 

na forma como nos vemos a nós próprios. Na área da atratividade física, a investigação sugere 

que, tanto para crianças como para adultos, as perceções das avaliações dos outros têm um 

impacto significativo nas suas autoavaliações (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002). Uma história de 

comentários pejorativos constantes tem sido associada a níveis elevados de insatisfação corporal, 

distúrbios alimentares, depressão e baixa autoestima (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002). 

A comparação social é outro processo através do qual as autoavaliações da atratividade 

física são formadas. A teoria da comparação social sugere que, dentro da esfera da imagem 

corporal, a propensão para comparar a aparência física do sujeito com os outros modera a 

extensão na qual a representação incisiva do ideal atrativo de magreza resulta em perturbação da 

imagem corporal. Estudos indicam que os indivíduos que se comparam com outros que 

consideram fisicamente atraentes avaliam a sua própria atratividade como menor do que sujeitos 

que se comparam com outros menos atraentes. Os estudos correlacionais encontraram, 

consistentemente, que níveis elevados de comparação estão relacionados com uma maior 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 14.09.2013 

Ana Maria Rodrigues 4 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

insatisfação corporal. Em teoria, as metas de comparação deveriam ser variáveis importantes na 

determinação de como as pessoas se sentem acerca de si próprias. No entanto, as manipulações 

experimentais sobre os processos de comparação social levaram a que alguns investigadores 

defendam que é a tendência geral de se comparar com outros que desempenha um papel crucial 

na insatisfação corporal e não com quem estas comparações são feitas. Num estudo recente de 

Cattarin e colaboradores (2002, cit. in Tantleff-Dunn & Gokee, 2002), os participantes que eram 

encorajados a se compararem com modelos magros em anúncios tornavam-se mais insatisfeitos 

com os seus corpos do que os participantes que eram sujeitos a tarefas distrativas ou ao 

visionamento de anúncios não relacionados com a aparência.  

Quanto às características físicas, estas desempenham, igualmente, um papel crucial no 

desenvolvimento da imagem corporal. Como Jackson (2002, cit. in Cash, 2002) e a literatura 

científica afirmam, a atratividade e a aceitação social da aparência física de uma pessoa 

dependem de como esta é percebida e tratada pelos outros. Lerner e Jovanovic (1990, cit. in 

Cash, 2002) postulam que o facto de a aparência de uma pessoa corresponder aos padrões sociais 

de atratividade física poderá ser terminante nas suas autoavaliações. Em parte, este processo pode 

ser mediado por feedback social, como é exemplo no caso de as crianças com excesso de peso 

serem mais vítimas de gozo e rejeição social (Cash, 2002). Efetivamente, é muitas vezes 

depreciada a natureza efémera do corpo humano, uma vez que desde o nascimento até à morte o 

nosso corpo está em constante transformação, sendo estas mudanças particularmente dramáticas 

durante a juventude. Contudo, o peso não é o único fator a influenciar a formação da imagem 

corporal. Várias outras características podem afetar o bom ajustamento às expectativas pessoais e 

sociais, nomeadamente a existência de desvios na estatura e na musculatura, de condições como a 

acne adolescente ou de desfiguramentos.  

Relativamente aos fatores de personalidade, os atributos personalísticos individuais também 

podem exercer influência sobre a formação de atitudes relativas à imagem corporal. A autoestima 

poderá ser o fator mais importante de todos. Um autoconceito positivo pode facilitar o 

desenvolvimento de uma avaliação positiva do seu corpo pelo sujeito, funcionando como um 

“tampão” contra os acontecimentos que ameaçam a sua imagem corporal. No sentido inverso, 

uma autoestima fraca poderá intensificar a vulnerabilidade da imagem corporal do indivíduo 

(Cash, 2002). Na verdade, uma baixa autoestima é um dos fatores predisponentes mais 

frequentemente apontados nos sujeitos com perturbações alimentares (Fairburn et al., 2003; 

Fairburn & Harrison, 2003, cit. in Dunkley & Grilo, 2006). Apesar de o autocriticismo e a baixa 

autoestima estarem fortemente correlacionados, estes podem ser concetualmente distinguidos, 

uma vez que o autocriticismo envolve juízos negativos sobre o próprio (Blatt, 2004, cit. in 

Dunkley & Grilo, 2006) e sentimentos de fracasso sobre as expetativas do mesmo ou dos outros 

(Fairburn et al., 2003, cit. in Dunkley & Grilo, 2006). De facto, alguns estudos evidenciam que 

uma baixa autoestima poderá advir do autocriticismo (Hamachek, 1978; Horney, 1950, cit. in 

Dunkley & Grilo, 2006). Mais especificamente, a autoavaliação crónica e severa dos autocríticos 

perpetua o fosso entre o eu ideal e o atual, resultando numa visão mais global e negativa do seu 
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eu. A baixa autoestima, por seu turno, leva à desesperança e à busca determinada de realização 

nos domínios que valorizam (ex.: controlo sobre a comida, forma e peso), numa tentativa de 

reforçar a visão geral negativa que têm de si (Fairburn et al., 2003, cit. in Dunkley & Grilo, 

2006). 

A autoconsciência pública – disposição do foco de atenção para a aparência e 

comportamentos – aumenta a automonitorização e o processamento de informação relacionada 

com a aparência. Também a necessidade de aprovação social poderá aumentar o investimento do 

sujeito em padrões de aparência socialmente valorizados (Cash, 2002). 

Cash e Fleming (2002, cit. in Cash, 2002) afirmam que uma vinculação insegura, em que os 

indivíduos procuram o amor e a aceitação, mas continuam a não se sentir valorizados, poderá 

promover atitudes defeituosas de imagem corporal, enquanto uma vinculação segura poderá 

promover uma imagem corporal mais favorável. Um exemplo final de fatores de personalidade 

pertence às atitudes e valores baseados no género. De acordo com Cash (2002), as mulheres que 

aceitam as atitudes tradicionais do seu género na relação com os homens, tendem a investir mais 

na sua aparência, internalizaram mais profundamente os padrões culturais de beleza e apresentam 

mais assunções mal adaptativas em relação ao seu aspeto físico. 

Assim, através de vários tipos de aprendizagem social, os fatores históricos incutem 

esquemas e atitudes relativos à imagem corporal, incluindo avaliações disposicionais e graus de 

investimento na imagem por parte do sujeito. Posto isto, a avaliação da imagem corporal refere-

se à satisfação ou insatisfação do sujeito com o seu corpo, incluindo crenças avaliativas acerca 

deste. O investimento na imagem corporal liga-se à importância cognitiva, comportamental e 

emocional do corpo para a autoavaliação. De acordo com o modelo cognitivo comportamental, 

os fatores proximais da imagem corporal pertencem aos acontecimentos de vida atuais e 

baseiam-se nas influências que precipitam ou mantêm as experiências de imagem corporal, 

incluindo os diálogos internos, as emoções relativas à imagem corporal e as ações 

autorregulatórias (Cash, 2002).  

Deste modo, as atitudes em relação à imagem corporal funcionam como constructos 

organizadores centrais na interação entre os processos cognitivos, emocionais e comportamentais 

no contexto dos acontecimentos ambientais. Existem dois elementos atitudinais básicos: o 

investimento (a importância cognitivo comportamental que os sujeitos colocam na sua aparência) 

e a avaliação (avaliações positivas e negativas acerca da aparência) da imagem corporal. 

Efetivamente, Cash e Szymanski (1995, cit. in Cash, 2002) demonstraram que as avaliações da 

imagem corporal derivam da discrepância ou congruência entre as características físicas auto 

percebidas e os ideais de aparência pessoalmente valorizados.  

Um constructo atitudinal de elevada ordem é o de auto esquema relacionado com a 

aparência do sujeito. Markus (1977, cit. in Cash, 2002) definiu os auto esquemas como 

“generalizações cognitivas acerca do self, derivadas da experiência passada, que organizam e 

guiam o processamento de informação relacionado com o self contida na experiência social do 

indivíduo” (p. 42). 
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No que concerne ao processamento cognitivo, de acordo com as perspetivas cognitivo 

comportamentais, as pistas situacionais específicas ou acontecimentos contextuais ativam o 

processamento de informação dirigido pelos esquemas e as autoavaliações sobre a aparência 

física do sujeito. Assim, os indivíduos concedem maior importância e prestam mais atenção à sua 

aparência, processando, igualmente, informação relevante para esta. Desta forma, os 

acontecimentos precipitantes podem incluir, por exemplo, a exposição corporal, a exposição ao 

espelho, o escrutínio social, o feedback ou comparações sociais, o uso de certas roupas, a 

pesagem, o exercício, os estados de humor ou mudanças na aparência (Cash, 2002).  

Os diálogos internos daqui resultantes, denominados por Cash (2002) por “conversa 

privada do corpo”, envolvem pensamentos automáticos marcados pela emoção, inferências, 

interpretações e conclusões acerca do aspeto do sujeito. Entre os indivíduos com atitudes e 

esquemas sobre a imagem corporal problemáticos, estes diálogos internos são habituais, 

deficientes e disfóricos. Os processos do pensamento podem refletir vários erros ou distorções, 

tais como o pensamento dicotómico, raciocínio emocional, comparações sociais enviesadas, 

inferências arbitrárias, sobre generalizações, personalização, maximização dos defeitos 

percebidos e minimização das qualidades (Cash, 2002). 

Muitos sujeitos, como forma de lidar com os pensamentos e emoções relativos à imagem 

corporal e causadores de angústia e sofrimento, quer sejam antecipados ou atuais, recorrem a 

uma grande variedade de ações e reações que podem envolver estratégias cognitivas ou 

comportamentos de acomodação ou adaptação aos acontecimentos ambientais. As reações de 

adaptação incluem comportamentos de evitamento ou encobrimento do corpo, rituais de correção 

da aparência, procura de tranquilização social e estratégias compensatórias. Estes 

comportamentos mantêm as atitudes em relação à imagem corporal mediante um reforço 

negativo, uma vez que estas incapacitam o sujeito, temporariamente, de escapar, reduzir ou 

regular o desconforto que a sua imagem lhes provoca (Cash, 2002). 

Com efeito, Cash, no seu Body Image Coping Strategies Inventory, constatou a existência 

de três sub-tipos de coping: (1) Evitamento: tentativas para evitar a ameaça aos pensamentos e 

sentimentos do sujeito acerca da sua imagem corporal; (2) “Arranjo” da aparência: tentativas do 

sujeito para mudar a sua aparência através do encobrimento, camuflagem ou “arranjo” das 

características físicas consideradas perturbadoras; (3) Aceitação Positiva e Racional: ações ou 

estratégias focadas num autocuidado positivo ou auto diálogo racional e aceitação (Cash, 2002). 

As pessoas enveredam, assim, numa multiplicidade de ações propositadas, como meio de 

coping com a sua aparência e que levam ao reforço das suas autoavaliações. Um dos 

comportamentos de autorregulação da imagem corporal é a autogestão da aparência. Esta é 

negativamente motivada nos casos em que o encobrimento ou a correção de características físicas 

“ofensivas” e o evitamento de pensamentos e emoções auto conscientes se constituem como 

objetivos. Para muitos sujeitos, os comportamentos diários de cuidado com a sua aparência 

fornecem-lhes o reforço de consequências afetivas, cognitivas e interpessoais favoráveis. A 

autogestão da aparência, mediante roupas, cosméticos, idas ao cabeleireiro, joalharia, entre 
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outras, através da qual os indivíduos experienciam prazer e têm orgulho na sua imagem, é ubíquo 

em todas as culturas. Como tal, a aparência não é inteiramente definida de modo biogenético, 

sendo continuamente criada pelo indivíduo (Cash, 2002).  

 

1.2.Imagem corporal e Bulimia Nervosa 

 

Os distúrbios da imagem corporal constituem-se, atualmente, como um dos fatores de risco 

principais para o desenvolvimento e manutenção da Bulimia Nervosa. O constructo geral dos 

distúrbios da imagem corporal associa-se a três aspetos fundamentais (Stice, 2002): (1) 

internalização do ideal de imagem corporal socialmente estabelecido (internalização do ideal de 

magreza); (2) avaliações subjetivas negativas acerca da aparência física do próprio (insatisfação 

corporal); e (3) perceções distorcidas da imagem corporal (distorções da imagem corporal).  

Os distúrbios da imagem corporal surgem, primeiramente, em resposta às pressões 

socioculturais para a magreza e ao afastamento físico do ideal cultural corrente de magreza. A 

pressão para ser magra advém de várias fontes, incluindo os meios de comunicação, as famílias e 

grupos de pares, sendo várias as formas que estas pressões podem adotar: a glorificação das 

modelos extremamente magras, as mensagens diretas de que deve perder peso (ex.: comentários 

pejorativos relacionados com o peso) e mensagens indiretas para se conformar com o ideal de 

beleza corrente (ex.: obsessões persistentes de uma amiga para perder peso). Os efeitos destas 

pressões podem passar pela internalização do ideal de beleza culturalmente valorizado, o 

investimento elevado na aparência e a crença generalizada de que o conseguir ser magra irá levar 

a mais e melhores benefícios sociais e interpessoais. As pressões para ser magra e a sua 

internalização poderão ser promotoras da insatisfação corporal, uma vez que este ideal é 

praticamente inalcançável para a maioria das pessoas. Além disto, uma adiposidade elevada, que 

se afasta de uma forma corporal filiforme desejada, poderá também contribuir para a insatisfação 

corporal devido à disparidade com uma figura excessivamente magra (Stice, 2002). De acordo 

com Williamson e colaboradores (2002, cit. in Stice, 2002), uma elevada internalização do ideal 

de magreza poderá contribuir para enviesamentos no processamento de informação que resultam, 

consequentemente, em distorções da imagem corporal. 

Por seu turno, os distúrbios da imagem corporal aumentam o risco para o desenvolvimento 

de patologia bulímica. De acordo com Stice (2002) a insatisfação e a distorção da imagem 

corporal levam à realização de uma dieta restritiva, devido à crença de que tal representa uma 

técnica de controlo de peso eficaz. Contudo, esta dieta aumenta o risco para o início e 

manutenção da patologia bulímica, uma vez que os indivíduos podem ter episódios de ingestão 

compulsiva como meio de neutralizarem os efeitos da privação calórica. A dieta pode, ainda, 

provocar a compulsão alimentar, pois a violação das regras da dieta restritiva resulta numa 

alimentação excessiva (efeito de violação da abstinência) (Stice, 2002). 
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Além disto, os investigadores têm sugerido que os distúrbios da imagem corporal poderão 

envolver a regulação do afeto negativo. Assim, a insatisfação com a imagem corporal poderá 

contribuir para este afeto negativo, na medida em que a aparência se constitui como uma 

dimensão central avaliativa nas mulheres ocidentais. Deste modo, um afeto negativo elevado, por 

sua vez, poderá aumentar o risco para a ingestão compulsiva nos indivíduos em que tal represente 

um meio de obter conforto e de se distrair das emoções adversas (“Comer Emocional”). Os 

sujeitos podem, também, recorrer a comportamentos compensatórios mais graves como a 

indução do vómito, a fim de reduzir a ansiedade acerca da possibilidade de aumentar de peso 

após um episódio de ingestão compulsiva ou, ainda, porque acreditam que a purga funciona 

como uma catarse emocional (Stice, 2002).  

 

II. A ACT  

 

A ACT (Acceptance and Commitment Therapy – Teoria da Aceitação e do 

Comprometimento) (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999, cit. in Eifert, 2005) é uma terapia 

comportamental da terceira geração. Como tal, percorre várias formas de evitamento experiencial 

e emocional que levam a que os indivíduos fiquem “presos” e em sofrimento. O objetivo básico 

da ACT é ajudar o sujeito a viver numa forma mais preenchida, rica e com significado, em vez de 

se simplesmente se sentir melhor (ou seja, sem sintomas) numa tentativa de alcançar essa vida 

(Eifert, 2005).  

A ACT baseia-se, então, numa análise funcional da linguagem de acordo com uma 

perspetiva contextual funcional (Hayes, 1987, 1994; Hayes et al., 2000; Hayes & Wilson, 1994, 

cit. in Gallaghan et al., 2004). Esta análise sugere que é comum para o ser humano considerar 

algumas das suas reações privadas (ex.: sensações fisiológicas, afeto, avaliações cognitivas e 

perceções) como aversivas, tentando, como tal, modificá-las ou até eliminá-las. No entanto, em 

termos gerais, estas tentativas para controlar estes acontecimentos internos aversivos tendem a 

ser ineficazes e, paradoxalmente, levam à génese de mais pensamentos e emoções que o sujeito 

tentou inicialmente evitar. Em alguns casos, poderá existir, a curto prazo, algum alívio, destes 

pensamentos, sentimentos ou sensações “venenosos”. Contudo, este alívio de curta duração 

geralmente traduz-se em dificuldades a longo prazo. Por exemplo, um sujeito que bebe a fim de 

controlar a sua ansiedade social poderá também desenvolver uma dependência alcoólica que 

poderá levar a outras consequências, como perder o emprego. Como resultado destas dificuldades 

continuadas, os indivíduos podem, indubitavelmente, experienciar um maior número destas 

reações internas aversivas que tentaram evitar inicialmente.  

Assim, a ACT enfatiza a aceitação como uma “ferramenta” essencial que ajuda os pacientes 

a moverem-se em direção aos valores por si especificados. Neste tratamento, a aceitação refere-se 

ao abandono consciente de uma agenda de mudança mental e emocional (quando os esforços de 

mudança não produzem qualquer resultado) e a abertura às emoções de cada um e à experiência 
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dos outros (Hayes, 1994, cit. in Gallaghan et al., 2004). Mais especificamente, os objetivos da 

ACT passam por ajudar o sujeito a reconhecer a ineficácia do evitamento experiencial e a 

desenvolver um repertório novo e mais efetivo para experienciar os pensamentos e sentimentos 

dolorosos. Este novo repertório é sempre baseado nos valores e objetivos que o cliente estabelece 

para a terapia (Gallaghan et al., 2004).  

Deste modo, são implementadas cinco fases terapêuticas a fim de cumprir estes objetivos. 

Em primeiro lugar, os pacientes entram em contacto com a realidade para a qual as suas lutas 

anteriores, como forma de controlar estas experiências internas, se revelaram ineficazes. Em 

segundo, os doentes são ajudados a constatar que não só as suas lutas anteriores para controlar 

estes acontecimentos privados não tiveram qualquer sucesso, como aumentaram a sua frequência. 

A terceira fase da ACT enfatiza as tentativas para ajudar os sujeitos a delimitar o que é o seu self 

pessoal e o que são as suas experiências cognitivas, emocionais e fisiológicas. Na quarta fase, é-

lhes pedido que, voluntariamente, experienciem os acontecimentos internos aversivos que 

anteriormente evitaram, como meio de alcançar os objetivos que ainda não atingiram. Por fim, a 

quinta fase envolve o estabelecimento de um comprometimento do cliente e a implementação de 

estratégias de mudança comportamental. 

Assim, a ACT procura perspetivar as preocupações humanas, como por exemplo, o medo e 

a ansiedade, numa forma mindful e compassiva, encorajando as pessoas a seguir aquilo que 

realmente é importante para elas, pretendendo ajudar os clientes a alcançar três aspetos 

fundamentais: o aceitarem-se a si próprios e aos outros com compaixão; escolher direções 

valorizadas para as suas vidas; e comprometerem-se em ações que levem a essas direções. A 

ACT ensina aos sujeitos de que os pensamentos e sentimentos indesejáveis que os seus corpos e 

mentes lhe provocam não correspondem a algo profundamente negativo. Em vez de lutarem com 

estes pensamentos e sentimentos, os indivíduos aprendem novas formas de se relacionar com 

estes, encarando-os como experiências que têm de ter (Eifert, 2005).  

A ACT apresenta, assim, dois objetivos principais: 1) aumentar a aceitação de sentimentos 

e pensamentos indesejáveis cuja ocorrência ou desaparecimento os sujeitos não podem controlar 

e 2) comprometimento e ação de forma a viver a vida da forma que estes a valorizam. Tal vem 

reforçar o porquê da ACT se basear na aceitação e, simultaneamente, na mudança (Eifert, 2005). 

 

2.2.Aceitação e Mudança nas Perturbações Alimentares  

 

Um desenvolvimento significativo na terapia cognitivo-comportamental nos anos 90 

prendeu-se com o foco no equilíbrio entre a ênfase tradicional na mudança comportamental com 

o valor da aceitação e a importância da relação entre ambos estes aspetos (Hayes, Jacobson, 

Follete & Dougher, 1994, cit. in Wilson, 2004). Um dos exemplos mais proeminentes desta 

abordagem inovadora é a DBT (Dialectical Behavior Therapy) de Linehan (1993, cit. in Wilson, 

2004) para a Perturbação da Personalidade Borderline. Também Wilson (2004) sugeriu que a 
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mesma dialética – um balanço comparável entre a aceitação e a mudança – é crucial no 

tratamento das perturbações alimentares. Os sujeitos com estas perturbações tendem a definir o 

seu valor próprio em termos da sua forma e peso corporais, em parte porque a aparência física 

parece ser mais controlável do que outros aspetos das suas vidas. Porém, a forma corporal e o 

peso são relativamente imutáveis, pelo que é mais realista para estes sujeitos fazerem outras 

mudanças nas suas vidas. Como tal, começam a investir as suas energias na tentativa de mudar 

aquilo que não pode ser mudado, e evitam fazer outras mudanças nas suas vidas. A preocupação 

com a forma e peso funciona, frequentemente, para mascarar problemas psicológicos e 

interpessoais. Quando os clientes efetuam mudanças profundas em termos nutricionais e de estilo 

de vida psicologicamente adaptativo, têm, posteriormente, de aceitar o peso e a forma dos seus 

corpos daí resultante. 

A ideia geral do foco funcional na terapia da Bulimia Nervosa é ajudar os sujeitos a aceitar 

que medidas extremas de controlo de peso, tais como dieta pouco saudável, purga ou exercício 

excessivo, não funcionam. Estas tentativas extremas e nada saudáveis para influenciar o peso não 

cumprem os objetivos dos doentes de alcançar um ideal de corpo e peso, e debilitam a 

autoestima. É igualmente importante balancear estas consequências mal adaptativas de tentar 

mudar aquilo que não pode ser mudado, ou mudado à custa de vários prejuízos pessoais sérios, 

com o foco mais positivo nos aspetos da sua vida mais satisfatórios. McClintock e Evans (2002, 

cit. in Wilson, 2004) demonstraram que uma autoaceitação baixa medeia o impacto do medo da 

avaliação negativa e suporte social pobre no comportamento alimentar perturbado e na 

autoestima corporal baixa. A aceitação é, desta forma, um processo ativo de autoafirmação e não 

o abandonar passivo de esforços construtivos e realísticos para mudar (Linehan, 1994, cit. in 

Wilson, 2004). 

A aceitação, neste sentido, é especialmente difícil para doentes com perturbações 

alimentares. Os maiores obstáculos à aceitação passam por pressões culturais e sociais em 

relação ao peso corporal, baixa autoestima, e perfeccionismo (Wilson, 1996, cit. in Wilson, 

2004). Observações clínicas têm, com frequência, associado o perfeccionismo aos distúrbios 

alimentares, especialmente à anorexia nervosa (Shafran, Cooper & Fairburn, 2002; Wonderlich, 

2002, cit. in Wilson, 2004). Shafran e colaboradores (2002, cit. in Wilson, 2004), na sua análise 

cognitivo-comportamental do perfeccionismo, consideraram-no como uma forma de 

autoavaliação disfuncional caracterizado por um pensamento rígido e dicotómico, no qual o valor 

próprio é definido em termos de alcançar os padrões pessoais exigentes, apesar das 

consequências adversas. Estes autores afirmam que este sistema autoavaliativo é, essencialmente, 

o mesmo que existe no centro da anorexia e bulimia nervosas. Em contraste à rigidez do 

perfeccionismo, a aceitação envolve o equilíbrio, a flexibilidade e a capacidade para tolerar a 

ambiguidade (Wilson, 2004).   
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2.2. O que deve ser aceite?  

 

É atualmente conhecido que muitas mulheres, com índices de massa corporal entre 20 e 25, 

desejam perder peso (Freedman, 1988; Rodin, 1992, cit. in Wilson, 1996). Este desejo de ser 

magra é típico nas mulheres com Bulimia Nervosa, sendo que, para uma minoria destas, é 

extremamente difícil emagrecer mesmo com uma dieta estrita. Como tal, o corpo parece defender 

um determinado peso em particular, debatendo-se com todos os esforços para o mudar. Os 

limites biológicos na perda de peso são, assim, uma realidade (Leibel, Rosenbaum & Hirsch, 

1995, cit. in Wilson, 1996). Efetivamente, é difícil especificar um peso ótimo para cada pessoa, 

pelo que o aconselhável nestes casos é fazer mudanças como a adoção de um padrão de 

alimentação flexível e saudável combinado com exercício físico, aceitando o peso que o próprio 

corpo estabelece (Wilson, 1996). A forma corporal é, igualmente, bastante resistente à 

modificação, uma vez que a distribuição da gordura corporal é fortemente influenciada pelo 

controlo genético (Bouchard, 1995, cit. in Wilson, 1996).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desejo de perder peso e alterar a forma corporal é facilmente compreendido atendendo ao 

ideal cultural de beleza física contemporâneo. Ser fisicamente atraente apresenta benefícios 

pessoais e sociais, especialmente para as mulheres (Striegel-Moore, Silberstein & Rodin, 1986, 

cit. in Wilson, 1996). Como resultado, a realização de dietas e a perda de peso são aspetos 

socialmente reforçados nas sociedades ocidentais. Esta insatisfação com o peso e forma corporais 

é de tal forma generalizada entre as mulheres que Rodin, Silberstein e Striegel-Moore (1984, cit. 

in Wilson, 1996) a denominaram de “descontentamento normativo”.  

As crenças específicas acerca da importância do peso e forma constituem-se como 

obstáculos à aceitação, juntamente com outras características cognitivas dos pacientes com 

distúrbios alimentares, pelo que a terapia enfatiza a aceitação do eu e do corpo que não o querem 

como seu.  

 

 

 

 

 

 

 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 14.09.2013 

Ana Maria Rodrigues 12 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

American Psychiatric Association (2000). DSM-IV-TR: Manual de diagnóstico e estatística 

das perturbações mentais (4ed.). Lisboa: Climepsi Editores.  

 

Callaghan, G. M., Gregg, J. A., Marx, B. P. & Kohlenberg, B. S. (2004). FACT: The utility 

of an integration of functional analytic psychotherapy and acceptance and commitment therapy to 

alleviate human suffering. In Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 41 (3), 195-

207.  

 

Cash, T. F. (2002). Cognitive-behavioral perspectives on body image. In Thomas F. Cash & 

Thomas Pruzinsky (Eds.), Body image: A handbook of theory, research and clinical practice. 

New York: The Guilford Press.  

 

Dunkley, D. M. & Grilo, C. M. (2006). Self-criticism, low self-esteem, depressive 

symptoms, and over-evaluation of shape and weight in binge eating disorder patients. In 

Behaviour Research and Therapy, 24, 139-149.  

 

Eifert, G. H. (2005). Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders: A 

practioner’s guide to use mindfulness, acceptance, and values-based behavior change strategies. 

Oakland: New Harbinger. 

 

Fairburn, C. G. (2002). Cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa. In Christopher 

G. Fairburn & Kelly D. Brownell (Eds). Eating disorders and obesity: A comprehensive 

handbook.. New York: The Guilford Press.  

 

Gilbert, S. C. & Thompson, J. K. (2002). Body shame in childhood and adolescence: 

Relations to general psychological functioning and eating disorders. In Paul Gilbert & Jeremy 

Miles (Eds.), Body shame: Conceptualisation, research and treatment (2002). Hove: Brunner-

Routledge. 

 

Goss, K. & Gilbert, P. (2002). Eating disorders, shame and pride: A cognitive-behavioural 

functional analysis. In Paul Gilbert & Jeremy Miles (Eds.), Body shame: Conceptualisation, 

research and treatment (2002). Hove: Brunner-Routledge.  

 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 14.09.2013 

Ana Maria Rodrigues 13 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

Mizes, J. S. & Christiano, B. A. (1993). Assessement of cognitive variables relevant to 

cognitive behavioral perspectives on anorexia nervosa and bulimia nervosa. In Behavior Therapy 

Research, 33 (1), 95-105. 

 

Stice, E. (2002). Body image and bulimia nervosa. In Thomas F. Cash & Thomas Pruzinsky 

(Eds.), Body Image: A handbook of theory, research, and clinical practice. The Guilford Press: 

New York. 

 

Wilson, G. T. (1996). Acceptance and change in the treatment of eating disorders and 

obesity. In Behavior Therapy, 27, 417-439. 

 

Wilson, T. G. (2004). Acceptance and change in the treatment of eating disorders: The 

evolution of manual-based cognitive-behavioral therapy. In Steven C. Hayes, Victoria M. Follete 

& Marsha M. Linehan (Eds.), Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral 

tradition. New York: The Guilford Press.  

 

 


