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Ana´s song (Open Fire) 
 

Please die Ana                                              

For as long as you're here we're not 

You make the sound of laughter 

and sharpened nails seem softer 

 

And I need you now somehow 

and I need you now somehow 

 

Open fire on the needs designed 

On my knees for you 

Open fire on my knees desires 

What I need from you 

 

Imagine pageant 

In my head the flesh seems thicker 

Sandpaper tears corrode the film 

 

And I need � from you 

 

And you're my obsession 

I love you to the bones 

And Ana wrecks your life 

Like an Anorexia life 

 

And I need � from you 

 

Música composta por Daniel Johns, vocalista da banda Silverchair, que 

apresentou anorexia logo após o lançamento do álbum Freak Show, em 1997. 

Foi neste período que ele compôs Ana´s song. Membros da comunidade pró-

anorexia utilizam a nomenclatura Ana para representar a anorexia como uma 

opção de estilo de vida de modo a diferenciá-la do termo anorexia nervosa que 

designa o diagnóstico de transtorno alimentar. 



 

Talita Lopes Sélios: Anorexia nervosa e Internet: análise de um site que 

propaga esse transtorno alimentar como estilo de vida, 2008. 

Orientadora:  Prof ª. Drª. Fani Eta Korn Malerbi 

Palavras-chave: anorexia nervosa, Internet, site. 

Área de conhecimento: 7.07.00.00-1 - Psicologia 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou analisar um site pró-anorexia brasileiro de forma 

a identificar as estratégias empregadas para incentivar a anorexia nervosa. Foi 

escolhido o primeiro site que surgiu quando se buscou no Google pelas 

palavras-chave �site pró-anorexia�. Analisou-se o conteúdo do mesmo e foram 

encontradas diversas estratégias pró-anorexia. Pode-se destacar a 

apresentação de dietas e tabelas de calorias, sugestões de artifícios para 

redução de estômago, a divulgação de dicas para emagrecer e para se tornar 

anoréxico, apresentação de comentários que afetam a auto-estima, 

desvalorização de pessoas fora do padrão de extrema magreza, tentativas de 

validação de crenças falsas que permeiam a busca pelo corpo ideal, 

associação da extrema magreza com sucesso e negação do aspecto 

patológico da anorexia nervosa, divulgada como estilo de vida. Percebeu-se 

que o site emprega recursos como textos, tabelas, fotos que exibem tanto o 

modelo quanto o anti-modelo de beleza, frases de motivação em destaque e 

uma carta fictícia escrita pela anorexia personificada. Os comentários dos 

internautas deixados no livro de visitas do site foram predominantemente 

favoráveis ao site, avaliando-o como completo, incentivador e transmissor de 

dicas importantes. Alguns comentários apontaram que as informações 

transmitidas e as estratégias empregadas foram efetivas para incentivar a 

anorexia. No site encontra-se a informação que um grande contingente de 

pessoas o acessa, o que sugere que provavelmente esse veículo contribui para 

promover e manter a anorexia nervosa. 
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O termo anorexia nervosa foi usado, pela primeira vez, em 1868 pelo 

médico William Gull (Cordás, 1996; D´Assunção e D´Assunção, 2001). 

 De acordo com o DSM-IV (Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais), há quatro critérios diagnósticos de anorexia nervosa. O 

primeiro consiste na recusa do indivíduo em manter o peso igual ou superior ao 

mínimo normal adequado à idade e à altura. O segundo critério refere-se ao 

medo intenso de ganhar peso ou tornar-se gordo, mesmo estando abaixo do 

peso esperado. Já o terceiro, identifica a perturbação no modo de vivenciar o 

peso corporal, tamanho ou forma, sendo marcante a influência dessas 

variáveis sobre a auto-avaliação ou a recusa em reconhecer o risco do atual 

peso corporal. Por fim, o quarto critério menciona a ocorrência de amenorréia, 

ou seja, a ausência de pelo menos três ciclos menstruais consecutivos. Além 

disso, o DSM-IV também especifica os dois tipos de anorexia nervosa: o tipo 

restritivo e o purgativo/bulímico. No primeiro, o indivíduo não apresenta 

situações de ingestão de grandes quantidades de alimentos ou comportamento 

purgativo enquanto no segundo tipo o indivíduo regularmente ingere grandes 

quantidades de alimentos ou apresenta comportamento purgativo, isto é, há 

auto-indução de vômito ou uso indevido de laxantes, diuréticos ou enemas. 

A anorexia nervosa é um transtorno cujo pico de incidência se situa 

entre os 15 e 19 anos que, em geral, inicia-se a partir de uma dieta restritiva e 

persistente, a qual leva o indivíduo a viver exclusivamente em função da 

mesma, do peso e das formas corporais. Com grande freqüência, há distorção 

da imagem corporal, visto que a pessoa se sente gorda mesmo em estágios 

avançados de desnutrição. Outro aspecto fundamental a ser destacado nas 

pessoas anoréxicas é o fato de recusarem a reconhecer seu real estado de 

saúde. Essa avaliação grosseiramente errônea do tamanho corporal é o 

aspecto psicopatológico fundamental da anorexia nervosa.   

Cordás (1996) afirma que quando a doença já está instalada o indivíduo 

passa a alimentar-se com uma dieta sem praticamente nenhum aporte calórico, 

como algumas folhas de alface, um tomate ou grãos de ervilha. Muitas vezes a 

pessoa pode se tornar hiperativa, de modo a passar o dia estudando, 

praticando atividades físicas ou envolvida em rituais obsessivos. Além disso, o 

indivíduo mostra-se indiferente ao seu péssimo estado nutricional, negando o 
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fato de estar doente e contrariando de modo hostil os pedidos e orientações de 

uma melhor alimentação. 

Os casos de anorexia nervosa vêm aumentando, visto que na Europa, 

em 1950, a incidência era de 0,5/100.000 habitantes e em 1980 passou para 

5/100.000 habitantes (D´Assunção e D´Assunção, 2001). Borges et al (2006) 

afirmam que a incidência de novos casos de anorexia nervosa em mulheres 

jovens, de acordo com trabalhos nos Estados Unidos e na Europa, pode variar 

de 1,43 a 50/100.000 pessoas anualmente. 

  A anorexia nervosa é predominantemente uma doença feminina. 

Segundo o site do AMBULIM (Ambulatório de Bulimia e Transtornos 

Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo) não existem até o momento dados 

epidemiológicos nacionais. Diferentes estatísticas internacionais demonstram 

que apenas 5 a 15% dos doentes com transtornos alimentares são homens. 

Nesses, a preocupação com o peso e a forma corporal é justificada, por 

exemplo, pela necessidade de melhorar o desempenho esportivo ou problemas 

gastrintestinais.  

Para explicar a grande diferença na prevalência da doença entre os 

sexos, uma revisão feita por Cordás (1996) aponta primeiramente a falta de 

atenção diagnóstica entre os homens e o fato de estes se mostrarem mais 

constrangidos quando procuram tratamento para doenças e preocupações �tão 

femininas�. Além disso, biologicamente os homens têm mais facilidade de 

perder peso por apresentarem um metabolismo basal aumentado em relação 

às mulheres, o que os torna mais refratários às tentativas de fazer dieta. Por 

fim, a revisão que o autor fez aponta que estudos realizados com adolescentes 

evidenciam que as meninas preocupam-se mais com aparência, beleza, forma 

corporal e peso, ao passo que rapazes preocupam-se mais com dinheiro e 

sucesso profissional, ou pessoal. 

Entretanto, é importante relatar que, em fevereiro de 2007, 60% dos 

leitos da enfermaria do AMBULIM foram ocupados por pacientes do sexo 

masculino, onde antes só havia representantes do sexo feminino. Até então, 

em 15 anos de existência, o ambulatório tinha registrado apenas cinco casos 

masculinos de anorexia. Este fenômeno ainda é uma incógnita, não está 

restrito ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e está sendo 
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objeto de pesquisas em vários países. Especialistas afirmam que a anorexia, 

em ambos os sexos, inicia-se a partir de uma dieta para emagrecer seguida 

por uma preocupação constante com a perda de peso (Collucci, 2007). 

O site do AMBULIM salienta que a anorexia nervosa é uma doença 

grave, com risco de mortalidade em torno de 5 a 15% dos casos. Já Borges et 

al (2006) afirmam que o índice de mortalidade pode chegar a 20%, em razão 

das complicações decorrentes da própria doença e suicídio. Isso torna evidente 

a importância de o indivíduo submeter-se ao tratamento da mesma. A adesão 

ao tratamento é, em geral, pobre, visto que a pessoa freqüentemente não 

encara seu comportamento como doentio. Além disso, o anoréxico pode 

perceber o profissional da saúde como mais uma pessoa que tentará fazê-lo 

ganhar peso, condição oposta ao seu desejo.  

Como o tratamento psicoterápico é fundamental na anorexia nervosa, 

foram estabelecidas algumas estratégias que facilitam o estabelecimento de 

vínculo e aumentam a probabilidade de permanência deste sujeito em terapia. 

Entre elas, encontram-se a qualificação dos medos do indivíduo, a abordagem 

dos sintomas orgânicos provocados pela doença e explicação sobre o treino 

em habilidades sociais e autocontrole (Heller, 2002).   

A meta inicial de qualquer tratamento é a recuperação do estado 

nutricional debilitado pelo jejum. O tratamento pode ser hospitalar, ambulatorial 

ou em hospital-dia.  

Gore, Wal e Thelen (apud Heller, 2002) apontam três modalidades 

psicológicas que se têm mostrado promissoras e aplicáveis a crianças e 

adolescentes: terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental e 

terapia interpessoal.  

Estudos que têm analisado os efeitos de diversos tipos de intervenção 

terapêutica têm mostrado que a terapia cognitivo-comportamental é a que 

produz os melhores resultados com portadores de anorexia nervosa, 

superando aqueles obtidos com o uso de medicação isolada (Almeida, 2001).       

Os programas de intervenção comportamental usam modelos de 

condicionamento operante e buscam encorajar a adoção de comportamentos 

mais adequados e sadios por parte da paciente. Os reforços utilizados têm sido 

privilégios, elogios e redução de situações aversivas (Cordás, 1996). Entre as 

estratégias comportamentais, destacam-se o procedimento de exposição e de 
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prevenção de resposta, de forma a garantir a recuperação de um padrão 

alimentar regular, redução de vômitos, introdução de novos alimentos na dieta 

e diminuição de isolamento social e queixas depressivas.  

 Heller (2002) enfatiza a importância da análise funcional para o 

diagnóstico e planejamento das intervenções de tratamento. O manejo das 

contingências com a orientação do terapeuta é, segundo a autora, o ponto-

chave do tratamento. 

Já a terapia interpessoal enfoca os problemas de relacionamentos 

interpessoais geralmente inconscientes. Esta modalidade de terapia não se 

direciona aos sintomas da doença, mas procura abordar as deficiências nas 

relações interpessoais dos pacientes e definir soluções concretas para as 

mesmas (Guimarães e Cordás, 2002). 

As taxas de recuperação da anorexia nervosa são variáveis. Estima-se 

que em torno de 30 a 40% dos pacientes tenham recuperação completa e 

outros 30 a 40% tenham uma evolução mediana, de modo a oscilar entre 

períodos de melhora e de recidiva da doença, podendo evoluir para bulimia 

nervosa. O restante dos pacientes tem um curso grave, com complicações 

físicas e psicológicas mais sérias. Alguns fatores são preditivos de uma 

evolução desfavorável, como peso muito baixo no início do tratamento, 

aparecimento tardio da doença, demora para procurar ajuda médica, presença 

de práticas purgativas, relações familiares comprometidas e comorbidade 

psiquiátrica (Borges et al, 2006). 

 

 

A anorexia na História 

 Um dos mais antigos relatos, datado aproximadamente de 700-900 a.C., 

é o de Santa Wilgefortis, filha de um rei de Portugal. A princesa, que havia feito 

um voto de castidade, fora prometida em casamento a um rei da Sicília. Além 

de rezar a Deus para que Ele a privasse de beleza, impôs-se uma inanição, a 

qual lhe retirou os atributos femininos, o que levou o pretendente a desistir do 

matrimônio. Dessa forma, tornou-se a santa padroeira das mulheres que 

desejam livrar-se dos homens (Lacey, apud Abuchaim, 1998). 
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Em seu livro Holy Anorexia, o historiador Rudolf Bell (1985) caracteriza a 

vida de 260 santas e beatas da Igreja Católica em suas práticas de jejum 

religioso; nessa obra, descreve o caso de Catarina de Siena (1347 � 1380). 

Aos 15 anos, quando sua irmã mais velha faleceu, Catarina passou a comer 

pouco e ocupar seu tempo rezando. Contudo, nessa mesma época, seus pais 

queriam arranjar-lhe um marido, o que acentuou sua religiosidade. Acreditando 

que o jejum dava-lhe força e a aproximava de Deus, passou a comer somente 

um punhado de ervas e, algumas vezes, quando era forçada a se alimentar, 

colocava galhos na garganta para vomitar (Brumberg, apud Abuchaim, 1998). 

Nota-se, assim, a íntima relação entre o comportamento alimentar dessas 

mulheres e as práticas religiosas, uma vez que o jejum e a negação das 

necessidades corporais eram uma prova de devoção a Deus, significando que 

haviam encontrado como outras formas de comida a oração e a eucaristia. 

Essas práticas de asceticismo eram de fato encorajadas pela Igreja Católica na 

forma de canonização e de santificação dessas mulheres (Brumberg, apud 

Abuchaim, 1998).  

É importante ressaltar, porém, que alguns autores não concordam com a 

analogia entre �anorexia sagrada� e �anorexia moderna�, pois consideram que 

o comportamento alimentar era apenas um aspecto de uma ampla gama de 

práticas religiosas. Segundo Habermas (apud Abuchaim, 1998), o aspecto 

principal que diferencia a anorexia nervosa da �anorexia sagrada� é o medo 

mórbido de engordar, presente apenas na primeira. 

O autor do primeiro relato médico de anorexia nervosa, antes mesmo de 

se nomear este transtorno, foi Richard Morton, que em 1694 fez algumas 

observações clínicas, nas quais relatou a recusa alimentar, a perda severa de 

peso, a amenorréia e a ausência de evidência de outra patologia subjacente 

em dois pacientes cuja doença foi conseqüência de uma abstinência alimentar 

voluntária (Cordás, 1996). 

A anorexia nervosa é, de acordo com Cordás (1996), o resultado de uma 

interação complexa de aspectos biológicos, psicológicos e sócio-culturais. A 

interação entre esses diferentes aspectos pode ser classificada conforme 

Morgan, Vecchiatti e Negrão (2002) em fatores predisponentes, precipitantes e 

mantenedores.  
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Fatores predisponentes  
 

 São os fatores que aumentam a probabilidade de aparecimento do 

transtorno alimentar, porém não o tornam inevitável. São categorizados em três 

grupos: individual, familiar/hereditário e sócio-cultural. 

 

Fatores individuais 

Morgan, Vecchiatti e Negrão (2002) afirmam que a história pré-mórbida 

de transtorno psiquiátrico é um fator de risco para os transtornos alimentares. A 

anorexia nervosa, especificamente, parece estar associada a transtornos de 

ansiedade e transtornos da personalidade obsessiva compulsiva.  

  Segundo esses autores, enquanto alguns estudos sugerem que 

experiências sexuais diversas podem ser um fator importante na etiologia dos 

transtornos alimentares, outros consideram que o trauma sexual aumenta a 

vulnerabilidade a transtornos psiquiátricos em geral, sendo assim um fator de 

risco não-específico, particularmente, para a bulimia nervosa e, em menor 

grau, para a anorexia nervosa. Já a tendência à obesidade e à dieta, embora 

relevantes para a etiologia da anorexia nervosa, são mais importantes no 

desenvolvimento da bulimia nervosa, uma vez que as pessoas que 

desenvolvem bulimia são geralmente obesas, o que pode torná-las mais 

sensíveis à sua aparência física e, portanto, mais propensas a iniciar uma 

dieta. 

O quadro anoréxico pode ser caracterizado pela presença ou ausência 

de sintomas bulímicos. Nas mulheres anoréxicas com sintomas bulímicos, 

observa-se uma incapacidade de controle de impulsos, ou seja, há uma 

descarga de impulsos através da ação. Já aquelas que não apresentam 

sintomas bulímicos geralmente apresentam características como inibição, 

rigidez, controle excessivo e perfeccionismo (Casper, Bulik, apud Abuchaim, 

Somenzi e Duchesne, 1998).  

Os pacientes com anorexia nervosa possuem traços comuns, como 

perfeccionismo, passividade e introversão, os quais permanecem estáveis 

mesmo após a recuperação do peso.  A baixa auto-estima e a auto-avaliação 

negativa são consideradas fatores de risco importantes para anorexia nervosa 

(Morgan, Vecchiatti e Negrão, 2002). Podem ser destacados, também, outros 
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traços característicos, como a grande necessidade de aprovação externa e a 

tendência ao conformismo (Herscovici e Bay, 1997).  

Para as pacientes anoréxicas, a magreza está associada ao 

autocontrole, à competência e à superioridade, tornando-se assim 

extremamente vinculada à auto-estima. Ademais, elas apresentam intensa 

ansiedade interpessoal e habilidades sociais reduzidas. Geralmente, são muito 

autocríticas e exigentes consigo mesmas, estabelecendo metas de 

comportamento difíceis de atingir. Conseqüentemente, sentem-se inadequadas 

em seu funcionamento pessoal e social, apresentando sentimento de baixa 

auto-estima. Apresentam forte necessidade de controle do seu meio e 

ansiedade frente à possibilidade de ocorrência de mudanças, supostamente 

por terem medo de não serem capazes de lidar com elas (Abuchaim, Somenzi 

e Duchesne, 1998). 

 Segundo Garner e Jonson (apud Abuchaim, Somenzi e Duchesne, 

1998), as pessoas anoréxicas comportam-se de acordo com as expectativas 

dos outros e atuam conforme as regras sociais que delineiam os 

comportamentos que serão aprovados, afastando assim, a possibilidade de 

crítica e rejeição. Portanto, são pessoas mais vulneráveis às atuais pressões 

sociais que exigem modelos irrealistas de beleza e sugerem que as magras 

são as mais bem-sucedidas. Isso nos leva a buscar os elementos relativos à 

influência dos fatores sócio-culturais nos quadros anoréxicos. 

 

Fatores na família e hereditários 

 Tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais são importantes na 

transmissão da doença. 

Segundo Morgan, Vecchiatti e Negrão (2002), há claramente um padrão 

familiar nos transtornos alimentares. Parentes em primeiro grau de indivíduos 

com anorexia nervosa têm uma probabilidade 11 vezes maior de desenvolver o 

transtorno do que parentes de indivíduos saudáveis. Outros transtornos 

psiquiátricos também são mais freqüentes em parentes de primeiro grau de 

indivíduos com transtornos alimentares, embora apenas o transtorno de 

personalidade obsessivo-compulsivo e a fobia social pareçam ter uma 

vulnerabilidade familiar comum com a anorexia nervosa. 
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Agras, Hammer e McNicholas, (apud Morgan, Vecchiatti e Negrão, 

2002) realizaram um estudo longitudinal no qual avaliaram recém-nascidos e 

seus pais com o objetivo de identificar fatores preditivos de problemas 

alimentares na infância. Foi demonstrado que a insatisfação corporal da mãe, a 

internalização do ideal de magreza, o comportamento de fazer dieta, os 

sintomas bulímicos e maior índice de massa corporal da mãe e do pai 

aumentam a chance de aparecimento de problemas alimentares na infância, o 

que pode aumentar o risco para transtorno alimentar no futuro. 

Em relação à contribuição de fatores genéticos, Morgan, Vecchiatti e 

Negrão (2002) mostram que, a partir das diferenças de concordância da 

doença em pares de gêmeos monozigóticos e dizigóticos, alguns estudos 

verificaram que a participação de aspectos genéticos na etiologia da anorexia 

nervosa varia de 0 a 80%. No entanto, não é possível afirmar o real peso de 

aspectos genéticos na etiologia da doença pelo fato de a prevalência da 

anorexia nervosa ser baixa e os poucos estudos genéticos existentes 

apresentarem problemas metodológicos comuns em estudos de gemelares. 

Considerando os padrões de interação familiar, os indivíduos com 

anorexia nervosa consideram suas famílias estáveis, sem conflitos, coesas e 

não se queixam de falta de cuidados ou atenção. Entretanto, observadores 

externos notam que as famílias dos anoréxicos são mais rígidas, invasivas e 

tendem a evitar os conflitos, quando comparados a família de indivíduos 

saudáveis (Morgan, Vecchiatti e Negrão, 2002). Essas famílias funcionam com 

regras rígidas e atribuem grande importância ao corpo e ao sucesso. Muitas 

vezes, os pais são superprotetores e impedem o desenvolvimento da 

autonomia de seus filhos (Heller, 2002). Ademais, as mães de pacientes com 

transtornos alimentares tendem a ser mais críticas e preocupadas com relação 

ao peso de seus filhos, incentivando-os a fazer dieta mais do que as mães de 

filhos sem transtornos alimentares. A pressão exercida pela mãe para que o(a) 

filho(a) perca(m) peso parece ser o principal fator preditivo de insatisfação 

corporal e do engajamento em estratégias para modificar o corpo em 

adolescentes de ambos os sexos (Morgan, Vecchiatti e Negrão 2002). 
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Fatores sócio-culturais 

É parte integrante da psicopatologia dos transtornos alimentares o ideal 

de beleza feminina centrado na magreza. Na cultura ocidental contemporânea, 

ser magra está associado com competência, sucesso, autocontrole e ser 

atraente sexualmente. As dietas restritivas e cirurgias plásticas transmitem a 

ilusão de que o corpo é infinitamente maleável. O ideal de magreza proposto é 

uma impossibilidade biológica para muitas mulheres e, conseqüentemente, a 

insatisfação corporal tem se tornado cada vez mais comum. Portanto, o 

contexto sócio-cultural e os fatores que modulam seu impacto em cada 

indivíduo têm lugar assegurado na gênese dos transtornos alimentares 

(Morgan, Vecchiatti e Negrão, 2002).  

Morgan e Azevedo (1998) também salientam que a pressão cultural para 

emagrecer é um elemento fundamental da etiologia dos transtornos 

alimentares. Segundo esses autores, essa pressão interage com os fatores 

biológicos e psicológicos para gerar a preocupação excessiva com o corpo e o 

pavor doentio de engordar que caracterizam a anorexia nervosa. Isso foi 

corroborado por vários estudos epidemiológicos que demonstram um aumento 

na incidência desses transtornos concomitantemente à evolução do padrão de 

beleza feminino em direção a um corpo cada vez mais magro. 

Durante as últimas décadas, observou-se um aumento da incidência da 

doença com início paulatinamente mais precoce, o que pode evidenciar um 

aumento da pressão de fatores culturais que enfatizam a necessidade de 

emagrecimento desde a adolescência (Cordás, 1996). 

É importante salientar, considerando esse panorama, o efeito marcante 

que o padrão de beleza veiculado pelos meios de comunicação e pelo convívio 

social parece exercer sobre as mulheres. Além disso, o reforço social para se 

ter um corpo magro exercido pela família, amigos e mídia em adolescentes e 

adultas jovens está relacionado à presença de sintomas bulímicos e prediz o 

início de sintomas nesta população. Stice et al (apud Morgan, Vecchiatti e 

Negrão, 2002) verificaram que universitárias sem transtorno alimentar expostas 

ao modelo de corpo magro, a imagens neutras e a imagens de mulheres de 

peso normal/sobrepeso, consideraram as mulheres magras mais atraentes e 

relataram que a exposição ao modelo magro gerava um aumento de respostas 

afetivas negativas, como culpa, depressão, infelicidade e vergonha.  
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Os dados revelam que anorexia nervosa e bulimia nervosa parecem ser 

mais prevalentes em países ocidentais e mais comuns entre as mulheres 

jovens, sobretudo aquelas pertencentes aos estratos sociais mais elevados, o 

que fortalece a hipótese da influência dos fatores sócio-culturais (Hsu, apud 

Morgan e Azevedo, 1998). Entretanto, há também evidências originadas de 

estudos transculturais, da ocorrência de transtornos alimentares em outras 

sociedades, tais como Hong Kong, Taiwan, Índia e China (Davis e Yager, 

Negrão e Cordás, Nunes, apud Morgan e Azevedo, 1998). 

A atual expansão da prevalência dos transtornos alimentares para além 

do grupo constituído por mulheres jovens, brancas, pertencentes à elite e 

residentes em países ricos provavelmente indica o papel da mídia e da 

urbanização na predisposição desses transtornos. Um maior grau de 

urbanização parece aumentar a probabilidade de ocorrência de transtornos 

alimentares, uma vez que pode levar a uma maior exposição ao ideal de 

magreza através da mídia além de propiciar mudanças de hábitos alimentares, 

como os �fast-foods�, sedentarismo e um maior número de pessoas com 

sobrepeso e obesidade (Morgan, Vecchiatti e Negrão, 2002). 

De qualquer forma, as questões pertinentes à sociedade ocidental 

moderna parecem ainda ocupar espaço fundamental nos estudos sobre a 

etiologia sócio-cultural da anorexia nervosa. De acordo com Hsu (apud Morgan 

e Azevedo, 1998), vários estudos demonstram, consistentemente, um aumento 

da incidência de bulimia e anorexia nervosas nas sociedades industrializadas 

do Ocidente, entre os anos 50 e 80, quando parecem ter atingido um platô. 

Entretanto, segundo Lucas (apud Morgan e Azevedo, 1998), é necessário 

considerar com cautela as informações sobre o aumento da incidência dos 

transtornos alimentares, visto que o desenvolvimento de conhecimento nessa 

área e a intensa divulgação do assunto podem ter levado a um maior 

reconhecimento dos casos e maior utilização dos serviços especializados, de 

forma a causar um aumento apenas aparente das taxas de incidência. 

DiNicola (apud Morgan e Azevedo, 1998) salienta algumas formas de se 

conceber a conexão entre o contexto sócio-cultural e a anorexia nervosa. Na 

primeira delas, os fatores sócio-culturais exerceriam o papel de causa do 

transtorno alimentar e na segunda, eles funcionariam como precipitantes da 



 

 

11

doença que é determinada por outros elementos, como biológicos, psicológicos 

e interação familiar.  

Morgan e Azevedo (1998) enfatizam que nas sociedades ocidentais 

contemporâneas há oferta abundante de alimentos de alto teor calórico e de 

rápido consumo, ao mesmo tempo em que se verifica uma vida cotidiana cada 

vez mais sedentária, com representantes extremamente magras dos padrões 

de beleza feminina, geralmente as modelos e atrizes de sucesso. Esse padrão 

de beleza se impõe especialmente para as mulheres, para as quais a 

aparência física representa uma importante medida de valor pessoal. Dessa 

forma, proliferam novas e miraculosas dietas para emagrecimento, academias 

de ginástica com inúmeras opções de exercício e alto investimento tecnológico, 

bem como o avanço da indústria estética, oferecendo aulas de ginástica em 

vídeo e aparelhos que reproduzem a academia em ambiente doméstico, e da 

indústria cosmética, a qual desenvolve produtos e técnicas cirúrgicas que 

auxiliam na busca pela magreza e corpo perfeito. 

Para Brownell (apud Morgan e Azevedo, 1998) a incessante busca pelo 

corpo ideal é acompanhada de duas crenças falsas. A primeira é a crença de 

que o corpo é infinitamente maleável e que esse ideal estético pode ser 

atingido por qualquer um que siga as prescrições culturais, negando-se as 

limitações impostas pela biologia e pela genética. Essa crença é corroborada 

pela mídia e propagandas de produtos estéticos, visto que passam a idéia de 

que a boa forma física depende apenas do esforço pessoal. Além disso, a 

imagem do corpo ideal é acompanhada de conotações simbólicas de sucesso, 

autocontrole, autodisciplina, liberação sexual e competência. Já a segunda 

crença relaciona-se com a idéia errônea de que aqueles que atingirem o 

padrão de forma corporal alcançarão tudo o que desejam, desde sucesso 

profissional, até social e amoroso.  

Deve-se salientar que a extrema magreza nem sempre foi o ideal 

almejado. Silva (2005) traçou a evolução do padrão de beleza feminino no 

decorrer do tempo e mostrou que na Renascença, eram valorizadas as 

mulheres de corpo cheio, quadris grandes e abdomens avantajados. Já na 

Idade Moderna, a mulher burguesa roliça, com cintura e coxas grossas tornou-

se o ideal do belo feminino. Na primeira década do século XX, o padrão de 

beleza feminino era praticamente o mesmo presente no final do século anterior; 
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entretanto, marcou-se pelo uso do espartilho, acessório utilizado com o objetivo 

de diminuir a cintura da mulher, ressaltando-lhe os seios e nádegas. Os 

espartilhos, no entanto, entraram em desuso durante a segunda década do 

século XX, com a entrada no mercado dos sutiãs. A década de 1930 marcou 

um padrão de beleza totalmente diverso dos anteriores. Havia certa androgenia 

no estilo da mulher, uma vez que aquelas consideradas belas usavam cabelos 

curtos e roupas que comprimissem seus quadris e seios, o que proporcionava 

uma silhueta com traços femininos e masculinos ao mesmo tempo. Novas 

mudanças surgiram na década de 1940. Nessa época eram valorizadas as 

mulheres magras, de coxas grossas, seios fartos e cabelos volumosos e 

ondulados à base de frisagem. Na década de 1960 a beleza feminina passou a 

ter características mais andróginas, tais como uma estrutura longilínea, peitos 

muito pequenos e nádegas sem volume. 

O culto ao corpo, as dietas de emagrecimento e os exercícios de 

musculação iniciaram-se na década de 1970. No entanto, a exacerbação da 

cultura de culto ao corpo ocorreu nos anos 1980, nos quais a beleza feminina 

ligava-se às exaustivas dietas de emagrecimento, com o uso dos recém-

lançados produtos �diet� e às academias de ginástica. Por isso, o belo estava 

acessível apenas às mulheres que se apresentavam sempre magras, 

musculosas, e com seios e abdomens firmes. Porém, na década de 1990, a 

preocupação com a estética atingiu um nível mais crítico e o padrão de beleza 

ficou mais rígido e quase impossível de ser atingido.  

 

Para início de conversa, o padrão de beleza fica restrito 
às adolescentes e adultas muito jovens que ainda 
guardam vestígios claros de uma faixa etária inferior a 
sua. Este seleto grupo de garotas com formas quase 
indefinidas e rosto de aspecto infantil torna-se 
referencia de uma beleza esquálida, esmaecida e de 
aparência muito pouco saudável, ou melhor, levemente 
adoecida. Essas incríveis garotas-meninas com o corpo 
em forma de palito (lembrando a Olívia Palito do 
Popeye) ganharam a mídia e se tornaram 
supermodelos globalizadas, instituídas como 
estereótipo global de beleza, que passa a não possuir 
mais diferenças culturais e econômicas. Todas as 
mulheres querem ser as incríveis garotas-palito. Como 
esse padrão é impossível de ser alcançado, partem 
para o sonho (Silva, 2005, p.38). 
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Nesse panorama, a beleza tornou-se um bem de consumo, na tentativa 

de esculpir um corpo idealizado que, muitas vezes, não é compatível com as 

reais necessidades psicológicas das mulheres. Assim, vendem-se seios, 

nádegas e panturrilhas sob a forma de silicone, bem como novas orelhas, 

barrigas e narizes na forma de cirurgia.  

Garner e Garfinkel (apud Morgan e Azevedo, 1998), com o objetivo de 

documentar a evolução do padrão de beleza rumo à magreza, compararam as 

medidas de peso e forma corporal de modelos de capa central da revista 

Playboy e participantes do concurso para Miss América, ao longo de 20 anos, 

entre 1959 e 1978. Demonstraram que houve uma progressiva mudança nos 

padrões de beleza feminina, de um tipo violão a um marcadamente mais 

magro, mais andrógino. Também verificaram, durante o mesmo período, que o 

número de artigos sobre dietas para emagrecimento publicados em seis 

revistas femininas aumentou significamente, demonstrando a crescente ênfase 

na magreza e na dieta para se atingir o corpo ideal.  

Wiseman et al (apud Morgan e Azevedo, 1998) replicaram o mesmo 

estudo enfocando os dez anos seguintes, de 1979 a 1988. Observaram que a 

valorização de um corpo magro se manteve e talvez até tenha se acentuado. 

Além disso, verificaram que tanto o grupo de modelos Playboy quanto Miss 

América tiveram o peso médio em torno de 13 a 19% abaixo do peso esperado 

para a idade. Já em relação à análise das revistas femininas, notaram que 

cresceu ainda mais o número de artigos sobre redução de peso e surgiu uma 

nova ênfase em exercícios físicos, corroborando a idéia de que atualmente 

vigora um padrão de boa forma física, além do de magreza. 

O impacto desse padrão no comportamento revela-se no desejo 

generalizado, especialmente entre as mulheres, por um corpo mais magro. 

Segundo Morgan e Azevedo (1998), elas são levadas a um estado de 

constante insatisfação com o próprio corpo, em decorrência da discrepância 

entre o peso real e o ideal e, conseqüentemente, as dietas para perder peso 

tornam-se bastante freqüentes. Surge, portanto, um campo fértil para o 

desenvolvimento dos transtornos alimentares. 

Garner e Garfinkel (apud Morgan e Azevedo, 1998) observaram que 

entre estudantes de dança profissional e estudantes de um curso de modelos a 

anorexia nervosa e as dietas excessivas eram mais comuns do que em outras 
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mulheres de mesma idade e nível social e concluíram que o meio social ideal 

para a expressão da anorexia nervosa em adolescentes vulneráveis é 

caracterizado pela pressão para emagrecer e por expectativas de um bom 

desempenho.  

Morgan e Azevedo (1998) chamaram a atenção para as transformações 

dos papéis masculinos e femininos como outro fator sócio-cultural importante 

na etiologia dos transtornos alimentares. Atualmente, as mulheres jovens se 

deparam com expectativas sociais, por vezes, ambíguas, de autonomia 

financeira, independência e sucesso profissional além de continuarem 

desempenhando seus antigos papéis no lar. Essa multiplicidade de papéis 

poderia, conforme Vandereycken e Hoek (apud Morgan e Azevedo, 1998), 

intensificar a busca por perfeição e controle, e a magreza poderia fazer parte 

dessa busca pelo ideal de perfeição. 

  

 
Fatores precipitantes 
 

 Os fatores que precipitam a doença são aqueles que marcam o 

aparecimento dos seus sintomas. A revisão realizada por Morgan, Vecchiatti e 

Negrão (2002) apontou que a dieta para emagrecer é o fator precipitante mais 

freqüente nos transtornos alimentares, sendo um comportamento comum nas 

sociedades ocidentais ou ocidentalizadas, onde predomina o ideal da magreza. 

Esses autores encontraram evidências de que os indivíduos que faziam dieta 

tinham um risco 18 vezes maior para o desenvolvimento de transtorno 

alimentar após um ano de seu seguimento do que aqueles que não faziam 

dieta. Entretanto, deve-se ressaltar que a dieta isoladamente não é suficiente 

para produzir os transtornos alimentares, uma vez que ela precisa interagir com 

os fatores de risco para levar a esse desfecho.  

Não é possível, ainda, especificar como os fatores de risco se combinam 

para gerar a anorexia nervosa. Sabe-se que algumas pessoas em restrição 

alimentar conseguem aumentar cada vez mais a restrição sem ter compulsão, 

instalando-se assim a desnutrição, a qual aumenta a distorção da imagem 

corporal e, conseqüentemente, aumenta também o medo de engordar e o 

desejo de emagrecer, perpetuando assim a anorexia nervosa. 
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 Os eventos estressores podem também ser considerados fatores 

precipitantes da anorexia. Doll, Fairburn e Welch (apud Morgan, Vecchiatti e 

Negrão, 2002) mostraram que a anorexia nervosa é precedida por uma maior 

freqüência de eventos estressores quando comparada a controles normais. No 

entanto, esses autores também verificaram que o impacto que os eventos 

estressores podem ter sobre a patogênese dos transtornos alimentares 

depende dos recursos que cada pessoa possui para responder aos mesmos.  

 

 

Fatores mantenedores 

 

 Os fatores mantenedores são aqueles que determinam se o transtorno 

será perpetuado ou não. No caso da anorexia, tais fatores incluem as 

alterações fisiológicas e psicológicas produzidas pela desnutrição e pelos 

constantes episódios de purgação. Os fatores que mantêm o problema 

alimentar são, muitas vezes, diferentes daqueles que foram responsáveis pelo 

seu desenvolvimento inicial. Morgan, Vecchiatti e Negrão (2002) lembram que 

a privação alimentar leva a alterações físicas e psicológicas, sendo que muitas 

características dos pacientes com transtorno alimentar são resultado e não 

causa do ciclo vicioso desencadeado pela desnutrição. 

O estado de desnutrição na anorexia nervosa gera alterações 

neuroendócrinas que podem contribuir para a manutenção de vários sintomas 

da doença. A revisão realizada por Morgan, Vecchiatti e Negrão (2002) 

mostrou que pacientes com anorexia nervosa demonstram valores séricos 

aumentados de cortisol, bem como evidências indiretas de aumento da 

atividade do hormônio liberador de corticotropina (CRH). De modo análogo, 

experimentos clássicos de privação alimentar acarretam um aumento da 

produção de cortisol através de uma maior liberação de CRH. As alterações de 

CRH e cortisol na anorexia nervosa são estados-dependentes. A recuperação 

parcial ou total de peso dos pacientes reverte o quadro de valores elevados de 

cortisol, indicando que esta anormalidade é secundária ao quadro de inanição. 

Uma vez atingida uma perda importante de peso, sintomas como a perda da 

libido e hiperatividade vistos na anorexia nervosa são reforçados por uma 

maior atividade de CRH no cérebro, o que pode contribuir para a manutenção 
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do círculo vicioso da perpetuação de um baixo peso na já instalada anorexia 

nervosa. Alterações dos níveis plasmáticos de leptina refletem mais um 

distúrbio hormonal secundário ao estado de desnutrição e da perda de peso na 

anorexia.  

Diversos estudos demonstraram que a correlação entre massa de 

gordura e leptina está preservada na anorexia nervosa. Entretanto, outros 

estudos observaram que a leptina atingiu valores normais antes da 

recuperação integral do peso em pacientes com anorexia nervosa em 

tratamento. Isso sugere que a normalização prematura da leptina pode 

dificultar a recuperação e a manutenção do peso normal nos pacientes 

anoréxicos, pois a leptina, em tais níveis, geraria um sinal errôneo de 

saciedade ao cérebro mesmo sem o peso corporal estar integralmente 

restituído (Morgan, Vecchiatti e Negrão, 2002). 

  Fatores interpessoais e culturais também atuam perpetuando o 

transtorno. Podem-se ressaltar os aspectos reforçadores produzidos pelo 

sucesso em controlar o peso, tão valorizados culturalmente, em indivíduos que 

costumam vivenciar sentimentos de baixa auto-estima e sensação de falta de 

controle sobre a própria vida. No início, o comportamento de fazer dieta é 

aprovado pelas pessoas próximas e pela própria sociedade. Depois, a 

experiência de exercer controle sobre o corpo e sobre a alimentação é 

positivamente reforçada por um sentimento de conquista, de sucesso e de 

controle, tornando-se um reforçador por si próprio (Abuchaim, Somenzi e 

Duchesne, 1998). 

Segundo Heller (2002), a falta de habilidades sociais do anoréxico 

produz um repertório comportamental reduzido que faz com que a pessoa 

tenha poucas fontes de reforçamento. Dessa forma, emagrecer passaria a ser 

um reforçador em si. Como o emagrecimento torna-se praticamente a única 

fonte de reforçamento para o anoréxico, ele quer mantê-lo a todo custo, o que 

pode se constituir num gatilho para o aparecimento de pensamentos 

obsessivos, como �não posso engordar� e �só serei aceito se for magro�.  

Alguns dos freqüentes déficits de habilidades sociais que os pacientes 

com anorexia nervosa apresentam foram apontados por Duchesne e Almeida 

(2002). São alguns desses déficits: as dificuldades para expressar 

pensamentos e sentimentos; iniciar, manter e encerrar conversação; fazer e 
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recusar pedidos; responder a críticas; fazer e receber elogios e defender seus 

direitos. As autoras afirmam que o desenvolvimento das habilidades sociais 

favorece a modificação do comportamento dos pacientes nas relações 

interpessoais, o desenvolvimento de crenças de auto-eficácia e o aumento da 

auto-estima. 

As crenças distorcidas e disfuncionais acerca de peso, formato corporal, 

alimentação e valor pessoal são significativas para a manutenção dos 

transtornos alimentares. Uma das crenças distorcidas centrais para os 

transtornos alimentares é a que equaciona valor pessoal ao peso e formato 

corporal, ignorando outros parâmetros (Duchesne e Almeida, 2002). 

 Um outro fator mantenedor da anorexia que merece destaque é a 

distorção da imagem corporal. De acordo com Bruch (apud Saikali et al, 2004), 

mais alarmante que a má nutrição na anorexia nervosa é sua associação com 

a distorção da imagem corporal, a qual apresenta-se, entre outros fatores, 

como uma ausência de preocupação com a magreza excessiva.  

Para Morgan e Azevedo (1998) é indiscutível a participação dos 

aspectos sócio-culturais na etiopatogenia dos transtornos alimentares. Esses 

autores enfatizam a necessidade de mais investigações para se conhecer 

melhor os possíveis significados sócio-culturais expressos por meio dos 

sintomas dos transtornos alimentares. Consideram também que se deva 

identificar mais precisamente como se dá a ligação entre os transtornos 

alimentares e a cultura do corpo.  

 

 

Repercussões atuais 
 

Tem-se observado na última década o surgimento de medidas tanto 

governamentais quanto da sociedade civil no sentido de reduzir a prevalência 

da anorexia nervosa. 

Em 1997 uma campanha publicitária anti-anorexia realizada pelo 

fotógrafo Oliviero Toscani, ex-publicitário da Benetton, mostrando uma modelo 

francesa com apenas 31 quilos foi proibida na Itália e também na França. 

Outdoors com a imagem gigantesca de uma modelo anoréxica nua, os ossos 

saltando sobre a pele descarnada e com escamações pelo corpo provocadas 
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pela magreza extrema chocaram quando expostos em plena semana da moda 

em Milão. Ao lado da modelo, aparece a frase em inglês "No Anorexia". O "no" 

serve tanto para criar a negativa quanto para referir-se à marca �No.l.ita�. No 

entanto, Toscani, que nos anos 90 havia feito uma campanha igualmente 

chocante sobre a Aids, afirma que a anorexia diz respeito à mídia, sobretudo à 

TV, que propõe modelos absurdos às garotas. Estilistas italianos declararam 

seu apoio à campanha que todavia foi duramente criticada pela Associação 

para o Estudo e a Pesquisa sobre a Anorexia (Whiteman, 2007). 

Em 2006 a polêmica morte da modelo brasileira Ana Carolina Reston 

aos 21 anos de idade chocou e repercutiu em todo o mundo, constituindo-se 

num marco na história do combate à anorexia, uma vez que influenciou 

projetos e medidas contra essa doença. Com 1,74 m de altura, ela pesava 

apenas 40 quilos e tinha um Índice de Massa Corporal (IMC) de 13,21. O 

índice normal, segundo a Organização Mundial de Saúde, varia de 18,5 a 24,9. 

Essa morte foi divulgada em vários jornais europeus e americanos e reacendeu 

o debate sobre a magreza excessiva das modelos (Carvalho, 2006). 

Na França a atual ministra da saúde, junto com as organizações dos 

profissionais de moda, publicidade e meios de comunicação, assinou uma 

carta que estabelece um compromisso de não aceitação da difusão de 

imagens de pessoas que contribuam para promover um modelo de extrema 

magreza (França, 2008 a). Essa carta explicita um conjunto de intenções para 

difundir a aceitação da diversidade corporal e não estigmatizar as diferenças 

físicas, bem como divulgar informações a fim de combater os ideais de 

magreza excessiva na França, onde a doença afeta entre 30 mil e 40 mil 

pessoas (França, 2008 b).  

Ainda na França foi aprovado um projeto de lei que pune com dois anos 

de prisão e multa de 30 mil euros quem incitar à magreza excessiva. A pena 

pode ser elevada para três anos de cadeia, com uma multa de 45 mil euros, 

em casos de morte causada por anorexia (França, 2008 a). 

Esse projeto de lei colocou a França, ao lado da Espanha e da Itália, 

entre os países europeus que reprimem com leis a estética da excessiva 
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magreza. Ele visa principalmente os sites1 e blogs2 que fazem apologia da 

magreza excessiva, pois estes difundem na Internet mensagens de morte e 

estimulam a anorexia com instruções específicas para que as vítimas enganem 

familiares e médicos sobre seus hábitos alimentares. Por essa razão, serão 

objeto de uma vigilância particular das autoridades (França, 2008 b). 

O movimento conhecido como "pró-ana" (pró-anorexia) surgiu nos 

Estados Unidos e vem ganhando força na França nos últimos dois anos. Nos 

sites e blogs desse movimento, internautas trocam informações sobre como se 

tornar anoréxico e divulgam fotos de modelos extremamente magras como 

referência ao peso ideal a ser atingido. As pessoas que se auto-denominam 

"pró-ana" afirmam que a anorexia não é uma doença, mas sim um estilo de 

vida. No final de 2007, quatro blogs desse tipo foram fechados na Espanha 

(França, 2008 c). 

Dias (apud Mulveen e Hepworth, 2006) chamou a atenção para o perigo 

de sites pró-anorexia, de forma a afirmar que estes aspiram promover e manter 

a anorexia nervosa. Ressaltou que eles rotineiramente proclamam que a 

anorexia é um estilo de vida e não uma doença e fornecem instruções 

específicas para iniciar e sustentar a anorexia nervosa. 

Norris et al (2006) desenvolveram o primeiro estudo com o objetivo de 

descrever o conteúdo de sites pró-anorexia. Esses autores analisaram o 
                                                

1 Site é um conjunto de páginas da World Wide Web, constituindo-se num aglomerado de 
hipertextos, termo que remete a um texto em formato digital, acessíveis geralmente pelo 
protocolo HTTP na Internet. Alguns sites, ou partes de sites, exigem uma subscrição, com o 
pagamento de uma taxa, ou então, apenas um registro gratuito. Um site, normalmente, 
pagamento de uma taxa, ou então, apenas um registro gratuito. Um site, normalmente, é o 
trabalho de um único indivíduo, empresa ou organização, ou é dedicado a um tópico ou 
propósito em particular. Existem numerosos tipos de sites, cada um especializado em um 
serviço ou uso em particular. Atualmente, os principais tipos de sites existentes, quanto às 
formas de acesso, podem ser classificados como abertos, fechados, restritos, por cadastro e 
mistos. Já em relação ao conteúdo, são denominados como institucionais, aplicativos, bancos 
de dados, comunitários, portais e midiáticos. Este último tipo pode ser classificado em cinco 
categorias: noticiários, blogs, flogs, podcasts e vlogs (Wikipédia, 2008 c). Manteremos no texto 
a denominação site pelo fato de ter seu uso altamente difundido. 

 
2 O blog é um tipo de site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos de 
tamanho variável, chamados posts. Estes costumam abordar a temática do blog, podendo ser 
escritos por um número variável de pessoas. As postagens são organizadas tradicionalmente 
de forma cronologicamente inversa na página, de forma que as informações mais atualizadas 
aparecem primeiro. Outro recurso característico dos blogs é a interação do visitante, que pode 
responder e opinar em relação aos posts (Wikipédia, 2008 a). 
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conteúdo de 12 sites favoráveis à anorexia em língua inglesa, tanto 

qualitativamente quanto quantitativamente. Uma análise descritiva básica foi 

empregada para relatar as características dos sites, as quais incluíam 

informações sobre o criador do site, advertências, informações transmitidas na 

forma de dicas e estratégias, descrições de estilo de vida e galerias de fotos e 

citações que visavam motivar a perda de peso. Os autores puderam identificar 

um total de dez temas apresentados nos sites, sendo que os mais prevalentes 

foram controle da vida e do corpo, sucesso e perfeição. Esses autores 

sugeriram que profissionais da saúde, pais e cuidadores devem se informar 

sobre o conteúdo dos sites pró-anorexia, uma vez que esse pode ser um meio 

para promover e manter a anorexia nervosa. 

 Considerando a potencialidade do atual alcance das informações 

veiculadas através da Internet, o objetivo da presente pesquisa foi analisar um 

site pró-anorexia brasileiro de forma a identificar nele as estratégias de 

persuasão empregadas para incentivar a anorexia nervosa.   
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MÉTODO 
 

Escolha do site a ser analisado 
 

 Com o propósito de analisar um site que faz apologia da anorexia 

nervosa foi utilizado o Google como ferramenta de busca. Digitando-se as 

palavras-chave �site pró-anorexia� essa busca localizou aproximadamente 220 

resultados. Escolheu-se o primeiro resultado listado, correspondente ao site 

�Pro Anorexia Paradise� (http://www.proana-paradise.cjb.net), para ser 

analisado no presente trabalho, pois, segundo Strickland (2006), os resultados 

apresentados pelo Google aparecem em uma ordem determinada por alguns 

fatores. O primeiro deles é a freqüência e a localização das palavras-chave 

dentro da página da Web3, ou seja, se a palavra-chave buscada aparece 

apenas uma vez no corpo da página, receberá uma pontuação baixa. Outro 

fator é o tempo em que a página está no ar, uma vez que o Google dá mais 

valor às páginas que têm uma história estabelecida. Por fim, é relevante o 

número de outras páginas que têm �links� 4 para a página em questão, pois o 

Google verifica quantas páginas mostram �links� para um site em particular 

para determinar sua relevância. Dentre os três fatores, o terceiro é o mais 

importante. 

Não é fácil driblar o sistema, visto que o Google usa os �links� para uma 

página da Web como voto. Entretanto, nem todos os votos têm o mesmo valor, 

já que os de páginas de alta popularidade na Web contam mais do que os 

votos de sites de baixa popularidade. Com isso, não se pode melhorar a 
                                                

3 A Web, também conhecida como World Wide Web e WWW, é um sistema de documentos em 
hipermídia que são interligados e executados na Internet. Os documentos podem estar na 
forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. Para visualizar a informação, pode-se usar um 
programa de computador, chamado navegador, para descarregar informações denominadas 
"documentos" ou "páginas" de servidores web (ou "sítios") e mostrá-los na tela do usuário. Este 
pode, então, seguir as hiperligações na página para outros documentos ou mesmo enviar 
informações de volta para o servidor para interagir com ele. O ato de seguir hiperligações é 
comumente chamado de "navegar" ou "surfar" na Web (Wikipédia, 2008 d). 
 

 
4 Link é uma referência num documento, em hipertexto, a outro documento ou recurso. É uma 
palavra inglesa que entrou na língua portuguesa por influência da Internet para designar, de 
forma curta, as hiperligações do hipertexto. Significa atalho, caminho ou ligação (Wikipédia, 
2008 b). 
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posição de uma página nos retornos de busca simplesmente criando uma série 

de sites vazios contendo apenas �links� para essa página. Desse modo, a 

melhor forma de garantir que a página apareça entre os primeiros resultados 

do Google é prover um conteúdo tal para fazer com que as pessoas a 

indiquem. Quanto mais �links� a página tiver, mais alta será a sua classificação. 

Assim, as páginas que recebem classificação mais elevada surgem nas 

primeiras posições da página de resultados de busca do Google. Se a atenção 

para os sites for atraída com uma boa classificação nas buscas, a página 

tenderá a crescer ainda mais. 

Segundo Strickland (2006), a maioria dos usuários tende a se concentrar 

nos primeiros resultados, de modo que obter uma posição no topo da lista 

geralmente quer dizer mais tráfego de internautas. Logo, o site pró-anorexia 

escolhido como objeto de análise possui, muito provavelmente, grande 

visibilidade e difusão entre os internautas, o que pode contribuir para a 

disseminação do movimento de apologia à anorexia nervosa, tornando-se 

relevante estudá-lo. 

 

 

Procedimento 
 

A análise deste site consistiu em verificar o seu conteúdo, de forma a 

descrever o que ele veicula e apresenta, com o objetivo de identificar as 

estratégias de persuasão utilizadas que incentivam a anorexia nervosa. 

É importante ressaltar que, embora o site chame-se �Pro Anorexia 

Paradise� e enfoque a anorexia nervosa, ele também aborda outros transtornos 

alimentares, no entanto, com menor destaque e detalhamento. Como o objetivo 

da presente pesquisa foi focalizar a anorexia nervosa, não foi analisado 

qualquer conteúdo que não se referisse a esse transtorno alimentar. 

Deve-se salientar também que, diferentemente de uma publicação 

impressa, o site possui um caráter dinâmico, de modo que pode ser alterado a 

qualquer momento por quem o desenvolveu e, até mesmo, sair do ar. A análise 

do site que foi realizada na presente pesquisa ocorreu no período entre junho e 

outubro de 2008. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Ao acessar o site �Pro Anorexia Paradise�, o internauta é conduzido, 

primeiramente, a uma página de advertências, que possui fundo preto e um 

texto escrito em letras vermelhas explicitando a posição pró-anorexia de uma 

autora auto-denominada Freak5. No topo desta página, consta o seguinte 

aviso: 

 

Este é um site pro anorexia. Se você não é pró, apenas 
vá embora, não entre para criticar nossas vidas, 
dizendo que os nossos valores estão errados, ou algo 
semelhante a isso. O conteúdo deste site é totalmente 
voltado ao apoio e incentivo da anorexia, deixando bem 
claro todos os seus riscos e conseqüências. Você me 
procurou, eu não procurei você, e se você entrar o 
problema é só seu, não venha culpando os outros pelo 
que você quer fazer. Eu não me responsabilizo por 
nenhum dano causado a sua auto-estima quando você 
perceber que não é nada do que queria ser... Quando 
perceber que esse tipo de perfeição é o que você 
queria ter... E apenas quiser ser assim... Mas se você é 
pro anorexia, seja bem vindo ao nosso paraíso! Aqui 
você vai encontrar apoio e todo o incentivo que você 
precisa ter para ser perfeita e feliz como eu sei que 
você gostaria de ser! (Freak) 

 

 Em seguida, há um quadro com a frase em inglês que diz que anorexia 

é um estilo de vida e não uma doença. Chama a atenção a quantidade de 

frases em inglês num site certamente elaborado por um autor de língua 

portuguesa. Em relação a esse fato poder-se-ia questionar se a utilização de 

palavras da língua inglesa e, conseqüentemente, de uma cultura dominante em 

tempos de globalização não seria um recurso empregado para valorizar o 

argumento pró-anorexia apresentado. Deve-se ressaltar que o nome do site 

também está escrito em inglês, assim como o nome da autora do site. 

 Na parte inferior desta página de advertências encontra-se a mensagem 

�Beleza interna é uma piada!� que ressalta a valorização da aparência física e 

também a informação a respeito do número de visitantes do site, que até o dia 

08 de outubro de 2008 era 20.636. 
                                                

5 A palavra �freak�, em inglês, significa louca. 



 

 

24

 Ao clicar o nome do site (�Pro Anorexia Paradise�) na página de 

advertências, a qual seria como um �prefácio�, abre-se uma outra página que é 

a principal do site. Esta contém a frase �Bem vindos ao nosso paraíso!!!� 

piscando em vermelho no topo dela,  seguida pela mensagem: �Bem Vindos ao 

Paraíso Pro Anorexia! Totalmente a favor da perfeição corporal, mas deixando 

bem claras todas as suas conseqüências. Aproveitem o conteúdo.Cuidem-se� 

(Freak).  

Há também, na página principal, a data da última atualização (15 de 

junho de 2004) e a identificação de quem desenvolveu o site (Freak), além de 

seu e-mail para contato. Deve-se salientar que, ao longo do site, essa pessoa 

refere-se como sendo do sexo feminino. 

O estudo de Norris et al (2006) revelou que 67% dos sites analisados 

por eles contêm informação sobre os seus criadores, todos do sexo feminino e 

um terço deles com idades inferiores a 18 anos. Esse dado não é 

surpreendente, visto que a anorexia nervosa parece afetar principalmente as 

mulheres jovens. É interessante relatar que quase metade dos criadores dos 

sites avaliados via os seus próprios endereços eletrônicos como um meio de 

manter indivíduos com transtornos alimentares. 

Esse mesmo estudo mostrou que advertências comumente são 

colocadas antes da entrada em sites pró-anorexia. Os autores apontaram que 

58% dos sites analisados possuíam essa página de advertências. Segundo 

Norris et al (2006), as páginas de advertências geralmente incluem solicitações 

às pessoas que não possuem transtorno alimentar para deixarem o site, 

admitindo que esse apóia o movimento pró-anorexia e proibindo menores de 

18 anos a entrarem sem consentimento dos pais.   

Encontram-se na página principal do site duas fotos em branco e preto 

de duas mulheres magérrimas, exibindo boa parte de seus corpos, e uma 

janela com o �menu� do site, ou seja, uma janela em que o internauta pode 

clicar e visualizar todos os itens e sub-itens do site, de forma a escolher qual 

acessar. Com o propósito de oferecer uma melhor compreensão acerca do que 

é veiculado no site, lista-se a seguir os itens e sub-itens nele apresentados: 
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1- Informações 

• Transtornos alimentares 

• O que é bulimia 

• O que é anorexia 

 

2- Incentivo 

• Carta da Ana 

• Carta da Mia 

 

3- Imagens 

• Fotos da perfeição 

• Fotos da perfeição II 

• Celebridades com anorexia 

• Você quer ser assim? (fotos de gordas) 

• Você quer ser assim? 2 (mais gordas nojentas) 

• Anorexia: lado doença 

 

4- Quero ser Ana 

• Dieta da Ana 

• Dicas para emagrecer 

• Dicas para ser Ana 

• Dietas 

• Tabelas de calorias 

• Dietas saudáveis 

 

5- Outros 

• Links 

• Atualizações 

• Fórum 

• Contato 

• Livro de visitas 

• Comentários 
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Para analisar o conteúdo do site, serão descritos, a seguir, cada item e 

sub-item veiculados pelo site. 

 

 

1- Informações 

No item Informações encontra-se o sub-item Transtornos alimentares, no 

qual há um texto que apresenta uma breve informação sobre estes transtornos, 

caracterizando-os.  

Já no sub-item que se refere à anorexia nervosa, são apresentadas as 

causas da doença, os transtornos associados, os dados epidemiológicos, os 

fatores culturais associados aos transtornos alimentares, o curso, os critérios 

diagnósticos e o tratamento. As informações dadas correspondem a grosso 

modo às veiculadas por sites científicos, podendo-se encontrar referências ao 

CID-10 e ao DSM-IV.  
  
 

2- Incentivo 

No item Incentivo são apresentadas duas cartas: a carta da Ana (apelido 

da anorexia) e a carta da Mia (apelido da bulimia). Analisaremos apenas a 

carta da Ana. 

Este site, assim como outros pró-anorexia disponíveis na Internet, fala 

de anorexia e bulimia como se fossem seres humanos, por isso os nomes Ana 

e Mia. As doenças são tratadas como amigas queridas, porém exigentes.  

Mathis (2007) também faz essa observação ao estudar o vocabulário presente 

em sites pró-anorexia.  

É importante ressaltar que, ao contrário do que é dito no site, os 

transtornos alimentares não são opções de estilo de vida e sim doenças 

psiquiátricas incluídas no Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais (Hetherington, 2005). 
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Carta da Ana  (apresentada no ANEXO 1) 

 Nesta carta é alarmante a quantidade de erros de português, o que 

sugere que a fonte de informação não seja científica. Nela, a anorexia nervosa 

é personificada, apresentando-se como Ana. 

Essa personificação já havia sido apontada por Mulveen e Hepworth 

(2006) que observaram que as comunidades pró-anorexia distinguem dois 

diferentes tipos de anorexia nervosa. O primeiro, chamado de anorexia 

nervosa, refere-se ao diagnóstico psiquiátrico de anorexia nervosa como uma 

doença mental. O segundo, chamado de Ana, representa a anorexia como uma 

alternativa de estilo de vida, um método extremo de perder peso que 

deliberadamente usa técnicas similares daquelas usadas por indivíduos com 

anorexia nervosa. A distinção entre anorexia como Ana (uma opção de estilo 

de vida) e anorexia nervosa (um transtorno psiquiátrico) representou uma 

tentativa de justificar os métodos extremos para perder peso utilizados e 

compartilhados. Essa dicotomia constitui uma estratégia pró-anorexia, uma vez 

que nega o aspecto patológico desse distúrbio alimentar.  

Segundo Norris (apud Hetherington, 2005) referir-se à doença como 

estilo de vida parece estar relacionado com o controle sobre o próprio corpo, 

pois os indivíduos que assim encaram a anorexia se recusam a acreditar que 

eles têm uma doença e pensam que podem deixá-la quando quiserem.  

 Algumas estratégias de persuasão para a adoção da anorexia como 

estilo de vida podem ser identificadas na carta. Uma delas é o uso de 

incessantes comentários que afetam diretamente a auto-estima da leitora, 

como chamá-la diversas vezes de �vaca gorda�, insinuar que ela se olha 

enojada no espelho, referir-se ao seu estômago de maneira pejorativa, afirmar 

que a leitora sempre será gorda e jamais tão bonita quanto as modelos de 

revistas que possuem corpos perfeitos e assegurar que sua imagem refletida 

no espelho será distorcida e aumentada. Esses comentários encontrados na 

carta da Ana parecem ter o objetivo de atingir a baixa auto-estima do leitor e 

promover uma auto-avaliação negativa, características de pessoas com 

tendência a desenvolver anorexia nervosa (Morgan, Vecchiatti e Negrão, 

2002). 

 Ana se apresenta como uma espécie de salvação para um quadro 

valorado negativamente, uma vez que ela se coloca como um meio de 
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remoção de pensamentos de raiva, tristeza, desespero e solidão e, também, 

assegura que irá mudar a vida da leitora, a qual fora transformada numa 

�pessoa gorda�, �lerda� e �sem merecimento de nada�. Nota-se, portanto, mais 

dois artifícios pró-anorexia empregados: a anorexia sendo capaz de remover 

estímulos aversivos evidentes e encobertos e a associação de gordura corporal 

com a falta de merecimento de privilégios. A frase �Você merece sentir dor!� 

(porque é gorda) é um exemplo da argumentação encontrada nesse site. 

 Outra estratégia utilizada consiste em validar crenças falsas que 

acompanham os indivíduos na busca pelo corpo ideal. Uma delas é a crença 

de que o corpo é infinitamente maleável e que o padrão estético pode ser 

atingido por qualquer um que siga as prescrições culturais, negando-se as 

limitações impostas pela biologia e pela genética (Brownell, apud Morgan e 

Azevedo, 1998). Frases que insinuam que a leitora da carta não é perfeita 

porque não tenta o bastante e que a anorexia personificada espera muito 

esforço dela corroboram esta crença, pois transmitem a idéia de que a boa 

forma física depende apenas do esforço pessoal. 

 A carta também expressa a idéia de que a anorexia será capaz de 

dominar e controlar a vida do indivíduo. A carta sugere ainda a possibilidade de 

a leitora incorporar este ser chamado anorexia dizendo que ele irá se colocar 

dentro da pessoa, os pensamentos de ambos serão um só e a anorexia não 

apenas instruirá a leitora do que fazer com a sua comida mas também do que 

fazer o tempo todo. Além do controle sobre a vida do indivíduo, Ana propõe um 

autocontrole da pessoa que precisa emagrecer, sugerindo que se não houver 

este controle, ela irá engordar. Pode-se avaliar a força dessa argumentação, 

lembrando que as anoréxicas apresentam forte necessidade de controle do seu 

meio e associam a magreza ao autocontrole, tornando esta extremamente 

vinculada à auto-estima (Abuchaim, Somenzi e Duchesne, 1998). 

 Além disso, na carta há a divulgação de algumas técnicas que 

incentivam a anorexia, como a descrição detalhada de como vomitar e não 

desmaiar após este ato, o incentivo do uso de laxantes para emagrecer, a 

instrução de como se controlar na hora das refeições e a afirmação de que não 

há permissão para comer muito. 

 Por fim, são apresentados argumentos de que a anorexia é a única 

amiga da leitora e a única a qual esta precisa agradar, sugerindo um sigilo 
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entre elas, já que a leitora é instruída a não contar como a anorexia a ensina a 

viver. Ana redige que a leitora lhe pertence e que não tem nenhum valor sem a 

anorexia. Encerra ordenando não ser contrariada e ressaltando que ela se 

constitui no melhor apoio para a leitora. Nesse trecho verifica-se, novamente, a 

tentativa de exercer controle sobre o indivíduo. 

Pode-se perceber, portanto, que esta carta veicula claramente várias 

mensagens pró-anorexia. É interessante relatar que Norris et al (2006) 

apontaram que a Carta da Ana pode ser encontrada na maioria dos sites pró-

anorexia.  

 

 

3- Imagens 

  Dentro do item Imagens são apresentadas várias fotos agrupadas em 

seis sub-itens. 

 

Fotos da perfeição 

 Neste sub-item aparecem 14 fotos da famosa modelo brasileira Gisele 

Bündchen, acompanhadas da frase �Tenho certeza que você quer ser 

assim...�, sugerindo ser possível atingir esse ideal de beleza. Dessas fotos, 13 

são coloridas e uma não. Elas são pequenas, entretanto, existe a possibilidade 

do internauta ampliá-las. Todas expõem o corpo magro da modelo, vestida 

com pouca roupa. 

A apresentação de fotos de uma modelo brasileira de grande sucesso e 

reconhecimento internacional, objeto de desejo de muitos homens e dona de 

uma imensa fortuna, parece visar à associação da magreza à competência e 

superioridade, além de sugerir que as magras são as mais bem-sucedidas, 

como apontaram Abuchaim, Somenzi e Duchesne (1998). Também pode 

corroborar a crença errônea de que aqueles que atingirem o padrão de forma 

corporal ideal alcançarão tudo o que desejam, desde sucesso profissional, até 

social e amoroso (Brownell, apud Morgan e Azevedo, 1998). 
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Fotos da perfeição II 

 Neste sub-item há 24 fotos, sendo oito em branco e preto e 16 coloridas, 

também com o recurso de aumentá-las para visualização. As fotos exibem os 

corpos magros de mulheres com pouca roupa. Pode-se identificar dez dessas 

fotos como sendo de pessoas famosas: cinco são da modelo brasileira Gisele 

Bündchen, três da modelo britânica Kate Moss, uma da cantora britânica e ex-

Spice Girl Geri Halliwell e uma da apresentadora e modelo brasileira Ana 

Hickmann. Assim, pode-se identificar também neste sub-item a estratégia de 

associar a magreza à competência, beleza e sucesso profissional. 

As fotos são acompanhadas da seguinte mensagem, que faz 

diretamente apologia à anorexia: �Veja e chore!!! Depois dessas fotos você 

também vai querer ser Ana!�. Nota-se, aqui, que a anorexia nervosa é 

associada à perfeição, haja visto o título deste sub-item do site.  

Essa mensagem pode ser relacionada ao estudo de Stice et al (apud 

Morgan, Vecchiatti e Negrão, 2002), no qual universitárias sem transtorno 

alimentar foram expostas ao modelo de corpo magro, a imagens neutras e a 

imagens de mulheres de peso normal/sobrepeso. Elas relataram que as 

mulheres magras eram mais atraentes e que a exposição ao modelo magro 

gerava um aumento de respostas afetivas negativas, como culpa, depressão, 

infelicidade e vergonha. O estudo mostrou o efeito marcante que o padrão 

magro de beleza veiculado exerce sobre as mulheres. Assim, a divulgação das 

fotos de modelos famosas pelo site analisado juntamente com a frase �veja e 

chore� parece ter o objetivo de produzir emoções negativas que predisporiam à 

adoção da anorexia. Se a visualização das fotos gerarem esse efeito no 

indivíduo pode ser preocupante, já que se sabe que a baixa auto-estima e a 

auto-avaliação negativa são consideradas importantes fatores de risco para a 

anorexia nervosa (Morgan, Vecchiatti e Negrão, 2002).  Talvez isso demonstre 

a intenção da autora do site com a exposição das fotos de mulheres magras, 

uma vez que ela mesma afirma que, depois de ver essas fotos, a pessoa vai 

querer ser Ana. 
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Celebridades com anorexia 

 São apresentadas dez fotos de pessoas famosas que já tiveram, ou 

ainda têm, anorexia nervosa. Todas, exceto uma foto, são coloridas e podem 

ser ampliadas.  

 As pessoas famosas cujas fotos são veiculadas são Karen Carpenter 

(falecida cantora da dupla The Carpenters), Victoria Beckham (ex-cantora da 

banda Spice Girls), Daniel Johns (vocalista da banda Silverchair), Victoria 

(princesa sueca), Cristina Ricci (atriz), Alanis Morissette (cantora), Joddie Kidd 

(modelo), Kate Moss (modelo), Twiggy (ex-modelo) e Jane Fonda (atriz). 

 Ao identificar vários artistas que sofrem ou sofreram de anorexia, o site 

pode atribuir um �glamour� ilusório à doença, além de associá-la, novamente, 

ao sucesso. Como a maioria das celebridades citadas são exemplos de 

pessoas bem-sucedidas, valorizadas pela mídia e aclamadas por parte da 

sociedade, elas podem ser exemplos para as anoréxicas, já que estas se 

comportam de acordo com as expectativas dos outros e com o objetivo de 

obter aprovação dos demais, afastando a possibilidade de crítica e rejeição 

(Garner e Jonson, apud Abuchaim, Somenzi e Duchesne, 1998). Como 

ressaltou Duchesne (1997) pacientes com transtornos alimentares julgam seu 

auto-valor quase exclusivamente em termos de seu peso e formato corporal, 

de forma a acreditar que este é um critério muito importante pelos quais os 

demais a julgarão. 

 O estudo de Norris et al (2006) mostrou que 92% dos sites analisados 

apresenta conteúdo com citações motivacionais, textos e imagens visuais, nas 

quais são retratadas fotografias de celebridades extremamente magras. 

Apontou também que essas imagens de �inspiração para a magreza�, 

fornecendo as mais óbvias representações visuais da distorcida imagem 

corporal tipificada na anorexia nervosa, constituem o material mais comum 

encontrado nos sites analisados, com o propósito de encorajar e manter a 

perda de peso. 

 

 

Você quer ser assim? (fotos de gordas) 

 Nesta seção do site há 19 fotos de pessoas obesas, sendo 18 delas 

coloridas e uma em branco e preto. Do total, três são desenhos e apenas duas 
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fotos podem ser ampliadas pelo internauta, com a mensagem escrita que, se 

aumentadas, serão �nojentas demais�. Deve-se salientar que algumas destas 

fotos dão a impressão de que são montagens, visto a desproporcionalidade do 

corpo. 

  Ao lado das fotos há a mensagem de que o internauta certamente não 

vai querer ficar como os retratados pelas fotografias. Nesse contexto, a pessoa 

que desenvolveu o site coloca a comida como sinônimo de droga (�Comida 

vicia...quanto mais se come, mais se quer comer... Ela é como uma droga, que 

só quer te destruir...�) e escreve que as fotos para ela representam um 

verdadeiro terror, pois preferiria a morte a ficar gorda.  

 É interessante notar que todas as imagens de pessoas gordas são de 

indivíduos anônimos. Assim, neste sub-item corrobora-se a associação da 

magreza ao sucesso, pois numa página em que só aparecem pessoas gordas 

não há referência alguma a indivíduos bem-sucedidos. 

 

 

Você quer ser assim?  Versão 2 (mais gordas nojentas) 

 Esta seção do site é uma continuação da anterior, em que mais 19 fotos 

de pessoas obesas são exibidas, sendo quatro delas em branco e preto e as 

restantes coloridas. Todas as fotografias são de pessoas anônimas e algumas 

delas também geram a impressão de que houve algum tipo de montagem, visto 

a desproporcionalidade do corpo. No entanto, elas podem ser ampliadas 

quando clicadas. 

 O site ordena, por escrito, que o internauta veja as fotos e vomite, uma 

vez que serão exibidas �gordas nojentas� para inspirá-lo a não comer. Deste 

modo, criticando e rejeitando tal formato corporal, o site persiste na divulgação 

de um modelo de beleza magro e o relaciona à necessidade que as anoréxicas 

têm de serem aceitas, pois estas acreditam que ao se conformarem aos 

padrões externos de referência, com níveis de magreza cada vez mais 

acentuados no decorrer do tempo, elas diminuirão a possibilidade de rejeição 

(Duchesne, 1997). 
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Anorexia: lado doença 

  Na última seção do item Imagens, há um título �Ana ao extremo � 

múmias ambulantes�. Depois há um texto afirmando que a magreza mórbida é 

o lado doença da anorexia, afastando-se da perfeição. No entanto, o site 

ressalta que não é para a pessoa engordar, apenas para tomar cuidado para 

não virar uma múmia, como as que estão retratadas nas dez fotografias deste 

sub-item (�Não estou dizendo para vocês virarem umas vacas gordas, apenas 

tomem cuidado para não virarem umas múmias como essas aí em cima...�). O 

texto adverte que o corpo precisa de alguma energia para viver, mas não tanto 

quanto os nutricionistas recomendam. 

  Nesta seção percebe-se uma distorção do conceito de doença, porque 

não é necessário esperar a pessoa estar completamente desfigurada e apenas 

pele e osso para caracterizá-la como anoréxica e doente. Antes de chegar a tal 

situação crítica, ela precisa ser tratada, até mesmo para que se evite atingir 

este ponto. Além disso, a dicotomia anorexia como estilo de vida e anorexia 

como doença é uma invenção desse movimento pró-anorexia. Deve-se notar 

que, neste sub-item não são transmitidas informações corretas de saúde, visto 

que a orientação do profissional de nutrição é desqualificada. 

 As fotos exibidas são imagens que se assemelham a caveiras e com 

vários ossos em evidência. 

 

 

4- Quero ser Ana 

Este item é composto por dietas e dicas para emagrecer. 

 

Dieta da Ana 

Neste sub-item, é apresentada uma dieta, criada pela autora do site, 

sem restrições quanto à quantidade e à qualidade da comida ingerida, contanto 

que não ultrapasse a cota de calorias permitida no dia. A dieta propõe que a 

pessoa, inicialmente, consuma no máximo 1.200 calorias diárias e diminua 

gradativamente até onde seu organismo agüentar. É apresentada a informação 

de que este ponto é, geralmente, em torno de 200 ou 300 calorias. Há uma 

advertência de que o estilo de vida pode se tornar uma doença, caso a pessoa 

não administre sua cota de calorias no tempo adequado.  
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É interessante evidenciar que a autora do site expressa que entende 

como doença a �anorexia no extremo�, um estado de pele e osso, havendo, 

portanto, uma distorção explícita do conceito da doença (�o seu estilo de vida 

pode se tornar uma doença, anorexia no extremo, então você vai ter só pele e 

ossos, como uma múmia viva�) contrariando as classificações adotadas pela 

comunidade científica, como as encontradas no CID-10 e DSM-IV. 

Também é necessário relatar que a dieta apresentada sugere uma 

ingestão baixíssima de calorias diárias, muito longe do indicado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a qual recomenda um consumo em 

torno de 2.000 calorias diárias para ambos os sexos (Paulin, 2008). 

O site ressalta que se for ultrapassada sua cota diária de calorias, a 

pessoa deve adotar métodos compensatórios para se livrar da culpa de ter 

comido a mais, provocando vômito, tomando laxantes, fazendo exercícios 

físicos e retirando calorias da cota do dia seguinte. 

Pode-se concluir, portanto, que esta dieta veiculada pelo site consiste 

num meio de incitar a anorexia, visto que tal dieta pode provocar a desnutrição 

do indivíduo, a qual pode aumentar a distorção da imagem corporal e, 

conseqüentemente, o medo de engordar e o desejo de emagrecer, 

perpetuando assim a anorexia nervosa. Ademais, é interessante lembrar que 

dieta para emagrecer é o fator precipitante mais freqüente nos transtornos 

alimentares (Morgan, Vecchiatti e Negrão, 2002). 

Encontra-se neste sub-item, ainda, a informação de que a dieta sugerida 

leva muitas vezes ao desenvolvimento de bulimia nervosa, já que a pessoa 

sentirá uma necessidade incontrolável de comer exageradamente e depois 

provocará vômitos por se sentir culpada de ingerir grande quantidade de 

comida. Além disso, há a ressalva de que, apesar de provocar o vômito, o 

indivíduo nunca vomitará tudo o que comeu, pois o organismo armazena um 

pouco de energia. Este aviso do site revela que, na verdade, ele não está 

preocupado em identificar a bulimia nervosa como sendo uma grave doença, 

mas sim em divulgar que induzir o vômito não é tão eficiente quanto as 

pessoas pensam porque não elimina de modo absoluto a comida que foi 

ingerida a mais. A fim de proporcionar um melhor entendimento, coloca-se a 

seguir o aviso na íntegra: 
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Essa dieta, por privar muito o organismo de certas 
substãncias que ele precisa, muitas vezes podem levar 
a uma compulsão alimentar, ou seja, tome cuidado 
para não ter bulimia (você vai sentir uma necessidade 
incontrolável de comer exageradamente, mesmo sem 
estar com fome, pelo simples fato de comer, e depois 
vai se sentir culpada por ter ingerido toda aquela 
quantidade de comida e vai provocar vômitos, mas 
lembre-se: "você nunca vômita tudo o que come", o seu 
organismo guarda um pouco de energia, ou seja, 
calorias, do que você comeu).  (Freak) 
 
 

Há também nesta página a descrição de um método que objetiva a 

diminuição do estômago, com a justificativa de que depois de emagrecer o 

indivíduo precisa manter o peso e se o seu estômago estiver pequeno o 

suficiente, menos fome e menos necessidade de comer ele irá sentir. Logo, a 

divulgação deste procedimento de redução de estômago constitui mais uma 

maneira do site promover a anorexia. 

O site informa que este processo exige muito esforço do indivíduo e leva 

em torno de seis meses para ter sua meta atingida. Para tanto, propõe que a 

pessoa: 1) diminua a quantidade de comida ingerida e que coma aos poucos, 

de modo a mastigar bem cada garfada; 2) não ingira nenhum tipo de líquido 

com alimentos sólidos durante as refeições; 3) tome dois litros de água diários 

para desintoxicar o organismo, mas divida essa quantidade em várias partes. 

Não pode ingerir mais do que 200 ml por vez e, depois de um tempo, esta 

quantidade deve ser diminuída para 100 ml; 4) tenha um horário certo para as 

suas refeições; 5) aumente o intervalo entre uma refeição e outra e 6) fique o 

máximo de tempo que suportar com o estômago vazio. 

 

Dicas para emagrecer 

 Neste sub-item são veiculadas dicas para o indivíduo perder peso, 

descritas como sendo um caminho para a Ana, mas não são apresentadas as 

credenciais do autor para se avaliar se têm fundamento científico. 

 A página das dicas é ilustrada por uma foto de uma mulher anoréxica, 

extremamente magra, e pela frase �Pró-Ana por opção� e outra em inglês que 

foi descrita também no estudo de Norris et al (2006) como uma citação 

motivacional e que seria possível traduzir como �Nada é tão gostoso como 
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sentir-se magro�. Exibir essa foto e essas frases pode constituir uma estratégia 

para que o internauta atente às recomendações pró-anorexia veiculadas e se 

sinta motivado a segui-las. Assim, elas poderiam produzir as operações 

estabelecedoras para os comportamentos característicos da anorexia nervosa. 

Em termos gerais, operações estabelecedoras podem ser definidas como 

eventos ambientais que alteram a efetividade reforçadora de um estímulo, 

assim como evocam todo comportamento que foi seguido por tal estímulo no 

passado. O conceito parece descrever, em termos comportamentais, o que é 

usualmente chamado de motivação (Miguel, 2000). 

 As principais dicas encontradas neste sub-item são: seguir a dieta de 

cota das calorias apresentada no item anterior, tomar muita água, mascar 

chicletes dietéticos para fazer o estômago trabalhar e driblar a fome, utilizar 

laxantes, escovar os dentes com uma pasta muito ardida quando sentir 

vontade de comer, ter auto-controle, preferir comer durante o dia e quando for 

sair porque não é preciso de energia quando não há o que fazer, não se 

conformar com os poucos quilos que emagrecer e estabelecer uma meta para 

seguir até alcançá-la. Ademais, sugere-se que a pessoa esconda da família e 

dos amigos o fato de não comer. Informa-se que a falta de sal no organismo 

provoca inapetência e lembra-se que o descontrole da pessoa que comeu 

exageradamente não será resolvido totalmente com o vômito, pois ninguém 

vomita tudo o que come. É apresentada também uma nota sobre a 

funcionalidade da bulimia, a qual insinua que esta doença é boa para quem já 

está magra, pois é útil para manter o corpo: 
 

Se não conseguir se controlar, você terá bulimia, e isto 
não é bom para quem ainda não está magra, ainda 
está tentando emagrecer, a bulimia funciona, mas 
apenas para manter o corpo, se você quer emagrecer, 
tem que se controlar! (Freak) 
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Dicas para ser Ana 

 Também são apresentadas dicas para a pessoa se tornar anoréxica, 

intituladas de �Como chegar lá...�. Elas são descritas como um caminho para 

Ana � fase 2, ou seja, devem suceder a etapa anterior, de emagrecimento. São 

acompanhadas por duas mensagens em Inglês que podem ser traduzidas por 

�Eu amo Ana� e �Ela pode me dar tudo que eu sempre precisei�. Essas frases 

salientam aspectos positivos da anorexia, possivelmente numa tentativa de 

persuadir o internauta a adotar a anorexia. 

 Seis dicas são veiculadas neste sub-item: 1) depois de emagrecer 

diminua a quantidade de comida e as calorias para �chegar à Ana�;  2)  pule as 

refeições para ficar mais tempo sem comer e auxiliar no processo de 

diminuição do estômago; 3) beba mais que dois litros de água por dia divididos 

em pequenas quantidades para não dilatar o estômago;  4) pense na anorexia 

toda vez que for comer a fim de evitar fazer algo de que possa se arrepender 

depois; 5) tenha certeza do seu desejo de ser anoréxico antes de começar a 

lutar para isto, caso contrário seus esforços não adiantarão e 6) saiba que �o 

primeiro sinal de que a Ana está por perto� será percebido após o indivíduo 

ficar aproximadamente 6 horas sem comer, pois o organismo não irá pedir 

tanta comida quanto antes e ele se sentirá enjoado ao invés de ter vontade de 

comer. 

De acordo com Norris et al (2006), dicas e estratégias foram colocadas 

em 67% dos sites por eles analisados.  Sinalizaram que essas seções visavam 

facilitar a perda de peso e, para tanto, transmitiam dicas e estratégias que 

percorriam por uso de laxantes, métodos de perder peso e técnicas criativas 

para o indivíduo fugir das calorias. Muitas dessas seções forneciam 

informações perigosas que representam, segundo os mesmos autores, o mais 

sério risco médico para os indivíduos, como promoção de jejuns, divulgação de 

dietas que geram inanição e uso de medicinas alternativas. Afirmaram também 

que as seções de dicas e estratégias são freqüentemente moldadas de 

maneira a promover o �manejo seguro� de comportamentos extremamente 

perigosos, o que pode aumentar os riscos médicos associados à anorexia 

nervosa tanto a curto-prazo quanto a longo-prazo. É desconhecido ainda se 

adolescentes e adultos jovens, com ou sem transtornos alimentares, são 
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capazes de avaliar criticamente essas informações perigosas e desreguladas, 

de modo a não resultar em prejuízo físico, emocional e psicológico. 

 
Dietas  

 Neste sub-item são apresentadas dois tipos diferentes de dietas com a 

explicação de que são alternativas para quem não gosta de comer, já que é 

impossível ficar sem comer por muito tempo e continuar vivo. Há a ressalva de 

que o internauta não encontrará no site uma dieta que o faça emagrecer com 

saúde e facilidade.  

A primeira dieta apresentada é a da cota de calorias, a qual já foi 

descrita e discutida anteriormente como a dieta da Ana. No entanto, o site 

evidencia que o indivíduo acostumar-se-á no decorrer do tempo a ingerir 

alimentos de baixa caloria. É dito que o início da dieta será difícil, mas depois 

ele se habituará e passará a sua vontade de comer porcarias de forma a 

compensar o esforço inicial. Esses argumentos podem ser consideradas 

estratégias utilizadas pelo site para persuadir o leitor a seguir a dieta e não 

desistir desta ao longo do tempo. 

Em seguida, é descrita a dieta do 2,4,6,8 que funciona de maneira 

semelhante à primeira, porém depois de diminuir as calorias, elas devem ser 

aumentadas. Assim, no primeiro dia da dieta deve-se ingerir 800 calorias, no 

segundo 600, no terceiro 400 e no quarto 200. Então, no dia seguinte, 

volta-se a ingerir 800 calorias e repete-se o esquema anterior. É apresentada a 

afirmação que a dieta serve para enganar o organismo do indivíduo, pois 

quando o corpo sente que não está ingerindo muitas calorias ele as armazena. 

É interessante salientar que as dietas restritivas transmitem a ilusão de 

que o corpo é infinitamente maleável. Entretanto, o ideal de magreza proposto 

é uma impossibilidade biológica para muitas pessoas, o que pode levar à 

insatisfação corporal (Morgan, Vecchiatti e Negrão, 2002). 

Como apontaram Morgan e Azevedo (1998), o estado de insatisfação 

com o próprio corpo, decorrente da discrepância entre o peso real e o ideal, 

contribui para que as dietas para perder peso se tornem bastante freqüentes, 

constituindo-se um campo fértil para o desenvolvimento de transtornos 

alimentares. 
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Tabelas de calorias 
 

 No sub-item intitulado Tabelas de calorias são divulgadas quatro 

tabelas, as quais agrupam frutas; bebidas; legumes, verduras e grãos e outros.  

Nelas são encontrados o nome do alimento, suas calorias e, algumas vezes, a 

especificação da quantidade da porção correspondente às calorias indicadas. 

Tais tabelas são acompanhadas de instruções para que o indivíduo controle as 

calorias e a quantidade do que come, buscando não passar muita fome (�Use 

esta lista para controlar o que é melhor para você comer. Controlando as 

calorias e a quantidade do que você come, você não passará tanta fome!�). 

Ao lado das tabelas de calorias, há mensagens pró-anorexia que 

associam a anorexia à perfeição e a anoréxica à vencedora, negam o prazer 

do ato de comer referindo-se a este como uma mera necessidade e ressaltam 

que a pessoa é o que ela come. Essas frases são, possivelmente, mais um 

estratagema de persuasão utilizado para incitar a adoção da anorexia. 

 Segundo Norris et al (2006), dois terços dos sites pró-anorexia 

analisados contêm informação dedicada especificamente a um contento 

calórico. 

 
 
Dietas saudáveis 
 

São listadas dez dietas, caracterizadas na Tabela 1, que apresenta as 

dietas tais como aparecem no site. 
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Tabela 1:  Dietas ditas saudáveis veiculadas pelo site 

  

Nome da dieta Descrição da dieta 
brotarianismo Uma dieta constituída primariamente 

de brotos de sementes,
como brotos de feijão, brotos de trigo 
ou de broccoli, suplementado com 
outras comidas cruas. 

frutarianismo Não se come nada exceto frutas e 
grãos. Mas não se assuste, ela 
também inclui muito suco, assim 
como grãos, nozes, legumes e até 
tomates e berinjelas - resumindo toda 
parte que a planta pode repor 
facilmente. 

raw-foodism É um tipo de dieta onde não se pode 
comer nada que tenha sido cozido a 
mais de 48º, ao ponto em que as 
enzimas do alimento começam a ser 
destruídas. 

vegetarianismo radical ou veganismo Nenhum tipo de carne, laticínio, ovos, 
ou outro tipo de produto de origem 
animal, nem mesmo mel. Muitos 
vegans também não vestem couro, 
peles, ou seda (que é feita de bichos-
da-seda cozidos vivos). Ou seja, os 
vegans não consomem nada que 
prejudique os animais. 

ovo-vegetarianismo Eles comem vegetais e também ovos, 
porque na sua teoria a galinha (ou 
qualquer outro animal que põe ovos) 
colocaria seus ovos mesmo se eles 
não fossem comidos, e também que 
não estão matando animais ao os 
comer ovos, porque eles ainda não 
estão formados, ainda não nasceram. 

lacto-vegetarianismo Vegetais e laticínios, mas não ovos. 
ovo-lacto-vegetarianismo O regime "vegetariano" mais 

praticado. Inclui vegetais, ovos e 
laticínios. É uma dieta completa, mas 
sem a culpa de estar matando um 
animal inocente. 

pesco-vegetarianismo Comem peixe (porque peixes não têm 
sistemas nervosos complexos). 

pollo-vegetarianismo Só comem vegetais e carne de frango 
(porque, sei lá porque, porque eles só 
gostam de frango, ora!) 

semi-vegetarianismo Os praticantes desta dieta evitam 
carne e laticínios, freqüentemente 
mas não sistematicamente. 
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Embora elas sejam apresentadas como saudáveis, elas são 

questionáveis havendo dúvidas acerca da sua idoneidade. Pode-se perceber 

pela Tabela 1 que a descrição dessas dietas de uma forma geral é pobre e 

confusa além de não serem divulgadas referências a estudos científicos. 

Dessa forma, pode-se formular a hipótese de que a denominação 

saudável pode ser uma estratégia empregada pelo site para convencer o leitor 

a segui-las, pois sugere que são dietas que não oferecem riscos à saúde. 

Assim, se o indivíduo realizá-las, há o risco de ele ser prejudicado 

nutricionalmente e, talvez, até se tornar desnutrido. Como já foi discutido, a 

desnutrição aumenta a distorção da imagem corporal e, conseqüentemente, 

aumenta também o medo de engordar e o desejo de emagrecer, perpetuando 

assim a anorexia nervosa (Morgan, Vecchiatti e Negrão, 2002). 

 

5- Outros 
 

Links 

 Neste sub-item, a autora indica seus sites pró-anorexia preferidos e 

revela esperar que o internauta os visite e goste. Assim, são divulgados os 

endereços eletrônicos de 13 sites, cinco blogs, dois fóruns e três grupos pró-

anorexia. 

 A difusão de outras fontes de informação pró-anorexia pode ser 

considerada mais um artifício utilizado pelo site para promover a anorexia. 

A autora também convida o internauta a enviar sugestões de endereços 

eletrônicos, caso este possua dicas de bons sites pró-anorexia. Com isso, ela 

pode ampliar sua lista de �links� e fornecer ao leitor de sua página mais 

elementos pró-anorexia e, conseqüentemente, mais estratagemas de 

persuasão. 

Além disso, ela elege o site pró-anorexia do mês, anunciando seu 

endereço eletrônico e, dessa forma, destacando dentre os 23 �links� listados 

um que seja mais relevante ao movimento pró-anorexia no momento, o que 

pode se constituir numa estratégia para tentar garantir a visualização deste 

pelo internauta.  
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O sub-item é finalizado com o seguinte apelo da autora: �Me ajudem a 

divulgar o universo pró-ana!�. Este corrobora sua intenção de disseminar o 

movimento pró-anorexia e todos os recursos usados para persuadir as pessoas 

a aderirem a ele. 

 

Atualizações 

 A autora lista todas as atualizações que fez em seu site, organizando-as 

por meio de datas. Foram 11 atualizações, sendo que a primeira delas é 

datada de 01 de janeiro de 2004 e a última em 21 de maio de 2004. Entretanto, 

na página principal do site consta que a última atualização ocorreu em 15 de 

junho de 2004. 

 É interessante perceber que o site está em evidência mesmo após 

quatro anos da sua última atualização, uma vez que ele é o primeiro resultado 

listado numa busca do Google pelas palavras-chaves �site pró-anorexia�.  

Pode-se entender, então, que ele é possivelmente o site que possui mais 

páginas na Internet o divulgando como �link�, visto que este é o critério mais 

importante para o Google determinar a relevância de um site e, 

conseqüentemente, ordená-lo em primeiro lugar em sua página de resultados 

de busca.  

 Duas estratégias de persuasão foram identificadas nesta seção. Ao 

descrever qual atualização fez em 01 de janeiro de 2004, a autora revela que 

acrescentou fotos de modelos magérrimas, com a intenção de causar inveja 

em quem as vê. A autora afirma também que possui outra �arma infalível�: 

fotos de �gordos nojentos�, inseridas com o propósito de causar medo e fazer 

com que o internauta pense duas vezes antes de comer novamente. 

 

Fórum 

 Esta seção não será analisada, pois sai do domínio do site escolhido 

como objeto de estudo. Quando o internauta clica neste sub-item, ele é 

direcionado a outro site, chamado de InForum � Comunidade de comunidades 

virtuais, desenvolvido em 04 de janeiro de 2004 pela mesma autora do �Pro-

Anorexia Paradise�, para que fosse criado um fórum pró-anorexia. 
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Contato 

 Aqui é divulgado o e-mail da autora do site, para que os internautas 

possam se comunicar com ela.  

 
Livro de visitas 

 São registradas no livro de visitas 501 mensagens que respondem a 

seguinte questão: o que achou do site? Além do espaço destinado a esta 

resposta, se o internauta desejar, há também outro espaço para ele deixar uma 

opinião pessoal.  

O primeiro registro é datado de 20 de dezembro de 2003 e o último é de 

01 de julho de 2008.  

Para inserir seu registro no livro de visitas, o internauta é instruído a 

clicar num ícone que aparece no topo da página. É importante relatar que, para 

fins desta pesquisa, clicou-se por diversas vezes, no decorrer do mês de 

setembro de 2008, no ícone indicado, no entanto, não se conseguiu anexar um 

novo registro. 

As respostas à questão �o que achou do site� que se encontram no livro 

de visitas foram categorizadas em comentários positivos, negativos e outros. 

Foram classificados como positivos os comentários que expressavam uma 

mensagem a favor do site e/ou da anorexia e como negativos aqueles que 

continham uma mensagem contra o site e/ou a anorexia. Os comentários que 

não se enquadravam em nenhuma das classificações anteriores foram 

categorizados como �outros�. A Tabela 2 apresenta a distribuição dos 501 

comentários nessas três categorias. 

 

Tabela 2: Distribuição dos comentários dos internautas registrados no livro de 

visitas do site em três categorias 

 

Comentários Freqüência Porcentagem 
Positivos 317 63% 
Negativos 90 18% 

Outros 94 19% 
Total 501 100% 
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 A Tabela 2 mostra que no livro de visitas há predominantemente 

comentários positivos (63%). Entre esses, os mais freqüentes foram os 

comentários que expressavam que o site é perfeito, muito incentivador e 

divulgador de dicas importantes. Verificou-se também que muitos internautas 

agradeciam o site pelo seu conteúdo, afirmando que só precisavam deste 

incentivo para chegar à perfeição. Além disso, muitos internautas pediam mais 

dicas e truques para emagrecer. 

Alguns comentários positivos elogiavam o site afirmando que é o mais 

completo site pró-anorexia encontrado na Internet e que era tudo o que 

procuravam, pois resumia tudo o que precisavam saber. Outros internautas 

alegaram ter descoberto pelo site que a Ana pode ser uma grande amiga e que 

agora também queriam ter a sua amizade ou que a comida era a inimiga da 

perfeição ou ainda que as fotos e as dietas apresentadas eram muito 

motivadoras e que o site proporcionava um sentimento de inclusão, pois 

ajudava as pessoas pró-anorexia a perceberem que não estavam sozinhas 

uma vez que, através dele, é possível se comunicarem com indivíduos de 

postura e modo de pensar semelhantes aos seus.  

Soares (apud Thamsten, 2007) posiciona-se sobre a formação de um 

grupo social em busca do corpo esquelético, afirmando que o fácil acesso à 

informação pode propiciar o desenvolvimento dessas comunidades e a 

identificação de pessoas anoréxicas com outras que possuem o mesmo 

transtorno alimentar, de forma a perpetuar e reforçar a má conduta, o que 

dificulta a identificação da doença pelo indivíduo acometido por ela e a 

conseqüente busca por tratamento.  

O fácil acesso à informação deve-se à infra-estrutura do ciberespaço. 

Este é um termo usado para designar o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias destes, que se 

configura num novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização 

e de transação, bem como novo mercado da informação e do conhecimento 

(Lévy, 1999). Refere-se à realidade compartilhada das redes de computadores 

em que máquinas se comunicam com máquinas, homens se comunicam com 

máquinas e homens se comunicam com homens através das máquinas 

(Nicolaci-da-Costa, 1998). 
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A ampliação do ciberespaço é discutida por Lévy (1999), uma vez que a 

cada minuto que passa, novas pessoas passam a acessar a Internet, novos 

computadores são interconectados e novas informações são injetadas na rede. 

Segundo o autor, quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna 

�universal�. Assegura também que a universalidade do ciberespaço tem, e terá 

ainda mais no futuro, imensas repercussões na atividade econômica, política e 

cultural, de forma a transformar, efetivamente, as condições de vida em 

sociedade. O símbolo do ciberespaço é a Internet, caracterizada pela 

interconexão e por situar a humanidade em um contínuo sem fronteiras. 

 Considerando-se essa configuração do ciberespaço, conclui-se que todo 

o conteúdo veiculado por ele terá esse caráter universal com o potencial de 

alcançar muitas pessoas. É preocupante constatar essa abrangência da 

disseminação da anorexia nervosa como �estilo de vida�. O estudo de Norris et 

al (2006) abordou esse assunto, afirmando que os sites pró-anorexia 

transmitem informação para o público distante e ressaltou esses sites são de 

fácil acesso para as pessoas. 

 Dentre os comentários positivos, por fim, chamam a atenção alguns 

comentários que expressam a mudança de postura do internauta ao ler o site, 

de modo a tornar-se pró-anorexia ou mesmo anoréxico. 

- �Mudou meu jeito de ver o corpo. Absorvi a Ana feito um entorpecente.� 

- �Era tudo o que eu estava procurando. A Mia já era minha amiga, agora 

quero a Ana.� 

- �Eu não tinha anorexia (...) descobri este site: comecei a ser amiga da 

anorexia ontem. O site é uma ótima motivação!� 

- �Adorei o site, pois me ajudou a acordar e começar a me cuidar, agora sou 

uma de vocês com bastante orgulho.� 

  Pode-se observar também na Tabela 2 que menos de 20% dos 

internautas registraram comentários negativos ao site e/ou à anorexia. As 

principais mensagens atacavam o site e/ou a anorexia, ordenando as pessoas 

que se posicionam a favor desse transtorno alimentar a se tratarem porque são 

doentes, afirmando que a anorexia é sim uma doença e não um estilo de vida e 

expressando sentimentos de choque ou se referindo ao site como uma 

verdadeira anormalidade.  
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Entre esses comentários encontravam-se pedidos para que o site pare 

de incentivar as pessoas a morrerem e mensagens que expressavam que o 

site é um atentado à beleza. Alguns internautas afirmaram que os incentivos 

que o site fornece se constituem num verdadeiro crime, criticavam as dietas 

�malucas�, corrigiram a recorrente expressão �estilo de vida� divulgada pelo site 

pela expressão �estilo de morte� e se referiram ao site como uma preocupante 

doença virtual, uma falta de respeito ao ser humano e um �barco furado� que 

incita o suicídio lento e gradual. Entre os comentários negativos, encontravam-

se também alguns depoimentos de uma mesma pessoa, que se identifica como 

mãe de uma menina anoréxica, a qual tentara suicídio quando lhe fora 

oferecido um copo de vitamina, após um longo período sem se alimentar. Essa 

mãe demonstrou revolta em seus registros e chamou a autora do site de 

assassina, merecedora de cadeia, alegando que a mesma tinha feito vítimas 

de anorexia sem se identificar, agindo covardemente. 

É interessante ressaltar entre os comentários negativos o depoimento de 

uma pessoa que afirmou já ter seguido algumas das dicas divulgadas pelo site 

e quase morreu. Em seu registro, esta pessoa aconselhava os internautas a 

nunca seguirem estas �bobagens�. 

A categoria que foi denominada como �outros� também englobou menos 

de 20% dos comentários de internautas (Tabela 2). Esses comentários podem 

ser classificados em três principais grupos: 1) comentários privativos que não 

podem ser lidos pelo internauta que acessa o site uma vez que para acessar 

seu conteúdo é exigida uma senha. Não foi possível descobrir como obtê-la. 

Foram identificados 34 comentários neste grupo (36% dos comentários 

�outros�); 2) pedidos de adição ao MSN (programa virtual de conversação 

instantânea) com a divulgação de endereços eletrônicos e pedidos aos 

visitantes do site para fazerem parte de suas listas de amigos virtuais. 

Encontraram-se seis comentários pertencentes a esta categoria (6,5% dos 

comentários �outros�) e 3) diversos, que são aqueles que apresentam um 

conteúdo diferente dos  anteriores. Não foi possível estabelecer um padrão 

comum a estes comentários que ocorreram em número de 54 (57,5% dos 

comentários �outros�).  

Em relação ao grupo dos comentários diversos, é interessante salientar 

que a maioria deles não apresentava uma mensagem, ou seja, seu conteúdo 
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era vazio. Apenas possuía o nome ou o apelido da pessoa que inseriu o 

registro. Deve-se ressaltar também que, entre eles, havia alguns 

questionamentos sobre o que teria acontecido com a autora do site, uma vez 

que a última atualização ocorreu em junho de 2004 e ela não respondeu a 

nenhum comentário a partir desta data. Muitos indagavam aos outros visitantes 

se a autora do site teria morrido.  

 

Comentários 

 Esta é uma página para o internauta preencher, caso queira deixar 

algum comentário à autora sobre seu site, �Pro Anorexia Paradise�. Para tanto, 

o internauta precisa preencher oito campos: nome, �nick�6, idade, estado, sexo, 

número de seu ICQ (antigo programa de conversação via mensagem 

instantânea, hoje é mais utilizado o MSN para a mesma finalidade), e-mail e 

comentário. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 A palavra �nick�, em inglês, significa apelido. 



 

 

48

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

No site analisado pelo presente estudo, desde o título a autora explicita 

sua posição pró-anorexia e já na página de advertências apresenta o objetivo 

do conteúdo do site, afirmando que ele é totalmente voltado para o apoio e 

incentivo da anorexia. 

 Analisando o seu conteúdo foi possível identificar as informações 

veiculadas para incentivar a anorexia e as diversas estratégias de persuasão 

empregadas. De forma geral, são utilizados comentários que afetam 

diretamente a auto-estima do indivíduo e feitas algumas associações de 

palavras valoradas positivamente com magreza e negativamente com gordura 

corporal. Além disso, a anorexia é apresentada como amiga do internauta, 

sobre quem exerce controle e com o qual estabelece uma relação de 

cumplicidade e sigilo. Também foram encontradas divulgações de técnicas pró-

anorexia e tentativas de validação de crenças de que a magreza excessiva é o 

caminho para o sucesso. Ademais, verificou-se a apresentação de dicas e de 

dietas para se tornar anoréxico, a negação do aspecto patológico da anorexia 

nervosa, divulgada como estilo de vida, e a utilização de recursos diversos, 

como fotos, textos, tabelas, frases de motivação em destaque e uma carta 

fictícia escrita pela anorexia personificada.  

 Os registros do livro de visita demonstraram que a maioria das pessoas 

que deixaram um comentário assumiu uma posição favorável ao site e pró-

anorexia. Analisando-se o conteúdo desses comentários positivos, pôde-se 

verificar que as estratégias de persuasão utilizadas pelo site atingiram o seu 

objetivo de incentivar a anorexia. No entanto, não é possível afirmar que a 

postura pró-anorexia tenha sido conseqüência exclusivamente do contato com 

o site, uma vez que não se conhece qual era a postura dos internautas antes 

de acessá-lo.  

 Deve-se salientar que o site é acessado por um grande contingente de 

pessoas, o que o torna um poderoso instrumento de difusão do movimento pró-

anorexia. O conteúdo veiculado pelo site dissemina as informações errôneas 
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através de estratégias identificadas neste trabalho que incentivam a anorexia 

nervosa. Muitas vezes, nem é preciso sair de casa para ter acesso a esse 

conteúdo, pois basta ter um computador conectado à Internet dentro de sua 

residência para o indivíduo estar inserido em um universo sem fronteiras e 

vulnerável a tudo o que é veiculado no ciberespaço. Esse é um contexto 

preocupante para os profissionais de saúde, visto que as pessoas estão 

expostas a conteúdos que podem promover e manter a anorexia nervosa.   
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ANEXO 1 - Carta da Ana 

 

Querida Leitora,  

 

Permita me apresentar. Meu nome, ou como sou chamada, pelos 

também chamados 'doutores' é Anorexia. Anorexia Nervosa e meu 

nome completo, mas você pode me chamar de Ana. Felizmente nos 

podemos nos tornar grandes parceiras. No decorrer do tempo, eu vou 

investir muito tempo em você, e eu espero o mesmo de você. 

No passado você ouviu seus professores e seus pais falarem 

sobre você. Diziam que você era tão madura, inteligente, e que você tem 

tanto potencial. E eu pergunto, aonde tudo isso foi parar? Absolutamente 

em lugar algum! Você não e perfeita, você não tenta o bastante! Você 

perde muito tempo pensando e falando com amigos! Logo, esses atos 

não serão mais permitidos. 

Seus amigos não te entendem. Eles não são verdadeiros. No 

passado, quando inseguramente você perguntou a eles:- Estou gorda?- 

E eles te disseram:- Não, claro que não!-você sabia que eles estavam 

mentindo!Apenas eu digo a verdade! E sem falar nos seus pais!Você 

sabe que eles te amam e se importam com você, mas uma parte é 

porque eles são pais, e são obrigados a isso. Eu vou te contar um 

segredo agora: Bem no fundo, eles estão desapontados com você. A 

filha deles, que tinha tanto potencial, se transformou em uma gorda, 

lerda, e sem merecimento de nada! 

Mas eu vou mudar isso. 

Eu espero muito de você. Você não tem permissão para comer 

muito. Eu vou começar devagar: Diminuindo a gordura, lendo tabelas de 

nutrição, cortando doces e frituras, etc. Por um tempo os exercícios 

serão simples: Corridas, talvez exercícios localizados. Nada muito serio. 

Talvez você perca alguns quilos, tire um pouco de gordura deste seu 

estomago gordo! Mas não irá demorar muito até eu te dizer que não está 

bom o suficiente. 
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Eu vou te fazer diminuir calorias consumidas e vou aumentar a 

carga de seus exercícios. Eu vou te forçar até o limite! Eu preciso fazer 

isso, pois você não pode me derrotar! Eu estarei começando a me 

colocar dentro de você. Logo, eu já vou estar lá. Eu vou estar lá quando 

você acordar de manha, e correr para a balança. Os números começam 

ser amigos e inimigos ao mesmo tempo, e você, em pensamento reza 

para que eles sejam menores do que ontem à noite. Você olha no 

espelho com enjôo. Você fica enjoada quando vê tanta banha nesse seu 

estomago, e sorri quando começam a aparecer seus ossos. E eu estou 

lá quando você pensa nos planos do dia: 400cal e 2h de exercícios. Sou 

eu quem esta fazendo esses planos, pois agora meus pensamentos e 

seus pensamentos estão juntos como um só. 

Eu te sigo durante o dia. Na escola, quando sua mente sente 

vontade, eu te dou alguma coisa para pensar! Recontar as calorias 

consumidas do dia. Elas são muitas. Eu vou encher sua cabeça com 

pensamentos sobre comida, peso e calorias. Pois agora, eu realmente 

estou dentro de você. Eu sou sua cabeça, seu coração e sua alma. A 

dor da fome, que você finge não sentir, é eu dentro de você! 

Logo, eu não vou estar te dizendo o que fazer com comida, mas o 

que fazer o tempo todo! Sorria, se apresente bem. Diminua esse 

estomago gordo, Droga! 

Deus, você é uma vaca gorda!!! Quando as horas das refeições 

chegarem, eu vou te dizer o que fazer. Quando eu fizer um prato de 

alface, será como uma refeição de rei! Empurre a comida envolta! Faça 

uma cara de cheia...Como se você já tivesse comido! Nenhum 

pedacinho de nada...Se você comer, todo o controle será quebrado...E 

você quer isso? 

Ser de novo aquela vaca gorda que você era? Eu te forço a ver 

uma revista de modelos. Aquele corpo perfeito, magro, dentes brancos, 

essas modelos perfeitas te encaram pela pagina da revista! E eu te faço 

perceber que você nunca será uma delas. Você sempre será gorda, e 

nunca vai ser tão bonita quanto elas! Quando você olhar no espelho, eu 

vou distorcer sua imagem, e te mostrar uma lutadora de sumo mas na 

verdade existe apenas uma criança com fome. Mas você não pode 
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saber da verdade, pois se você souber, você pode começar a comer de 

novo e nossa relação pode vir a cair, e me destruir! 

Às vezes você vai ser rebelde. Felizmente não com muita 

freqüência. Você vai ar força aqueles últimos pensamentos, e talvez 

entrar naquela cozinha escura! A porta vai se abrir devagar, você vai 

abrindo a porta do armário e colocando sua mão naquele pacote de 

biscoitos, e você vai simplesmente engoli-los, sem sentir gosto nenhum 

na verdade, você faz isso pelo simples falo que você esta indo contra 

mim. Você procura por outra caixa de biscoitos, e outra e outra. Seu 

estomago está cheio de massa e gordura, mas você não vai parar ainda. 

E o tempo todo eu vou estar gritando para que você pare, sua vaca 

gorda! Você realmente não tem controle, você vai engordar! 

Quando isso acabar, você vai vir desesperada para mim de novo, 

e me pedindo conselhos porque você não quer ficar gorda! Você 

quebrou uma regra, e comeu, e agora você me quer de volta. Eu vou te 

forçar a ir ao banheiro, ajoelhada e olhando para a privada! Seus dedos 

vão para dentro da sua garganta, e com uma boa quantidade de dor, a 

comida vai toda sair. Você vai repetir isso varias vezes, ate que você 

guspa sangue a água, e saiba que toda aquela comida se foi! E quando 

você se levantar, você vai sentir tontura. Não desmaie! Fique em pe 

agora mesmo! Sua vaca gorda! Você merece sentir dor! 

Talvez a escolha de te fazer ficar cheia de culpa vai ser diferente. 

Talvez eu escolha te fazer se encher de laxantes, e você vão ficar 

sentada na privada ate altas horas da manha sentindo seu estomago se 

revirar.Ou talvez eu faça você se machucar, bater sua cabeça contra a 

parede, ate você ganhar uma dor de cabeça insuportável! Cortar 

também e bem útil. Eu quero ver sangue, quero ver ele cair sobre seu 

braço, e naquele segundo, você vai perceber que merece qualquer tipo 

de dor que eu te dou! Você vai ficar deprimida, obcecada, com dor, se 

machucando e ninguém vai notar? Quem se importa?!?!? Você merece! 

Ah, isso e muito duro? Você não quer que isso aconteça com 

você? Eu sou injusta? Eu faço coisas que apenas vão te ajudar! Eu vou 

fazer que seja possível parar de pensar em emoções que te causam 

stress. Pensamentos de raiva, tristeza, desespero e solidão podem ser 
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anulados, pois eu vou tirar eles de você, e encher sua cabeça com 

contas metabólicas de calorias. Vou te tirar a vontade de sair com 

pessoas de sua idade, e tentar agradar todos eles. Pois agora eu sou 

sua única amiga, eu sou a única que você precisa agradar! 

Mas nos não podemos contar a ninguém. Se você decidir o 

contrario, e contar como eu te faço viver, todo o inferno vai voltar! 

Ninguém pode descobrir, ninguém pode quebrar esta concha que eu 

tenho construído com você! Eu criei você, magra, perfeita, minha criança 

lutadora!Você e minha, e só minha! Sem mim, você e nada! Então, não 

me contrarie. Quando outras pessoas comentarem, ignore os! Esqueça 

deles, esqueça todos querem me fazer ir embora. Eu sou seu melhor 

apoio, e pretendo continuar assim. 

Com sinceridade. 

Ana  

 

 

 

 

 
 


