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RESUMO

A literatura especializada menciona que a imagem corporal é aquela que o indivíduo cria e recria, de forma constante e contínua em sua mente., 
sendo fortemente influenciada por aspectos culturais e ambientais.  A criação de imagem sobre o próprio corpo acontece desde os primeiros 
contatos do indivíduo com o meio em que ele está inserido, e vai intensificando-se cada vez mais com a influência da mídia, que é grande 
reforçadora dos conceitos de “corpo ideal”.  Assim as mídias, principalmente a televisão e a internet, têm influenciado muito na divulgação e 
valorização do corpo perfeito. Ainda assim, observa-se o constante aumento da busca pelo ideal de um corpo moldado e esculpido que esconde 
as marcas do tempo e as vivências a que o sujeito está submetido”. No final do século XX e início do século XXI a busca pelo “corpo perfeito” é 
realizada de maneira obsessiva, ganhando destaque os moldes esqueléticos. O preconceito contra a obesidade fica muito claro, e a magreza 
desperta, principalmente nas mulheres uma imagem de sucesso e autocontrole e também a ideia de se tornarem mais atraentes. E essa cultura 
de se manter magro ganha mais poder com a mídia que associa a imagem do magro com prestigio e admiração. diz que quando a mídia exibe 
belos corpos, o descontentamento com a própria imagem corporal só tende a aumentar. Fato real nos dias de hoje e que leva a uma busca 
obsessiva de um corpo perfeito.  A partir desse contexto, essa pesquisa objetivou identificar o nível de satisfação com o próprio corpo entre os 
estudantes do curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. A amostra pesquisada é composta de 60 participantes entre 
homens e mulheres (70% do sexo feminino) com idade superior a 18 anos, sendo que 55% têm idade entre 18 e 23 anos. Como técnica de coleta 
de dados, foi aplicado um questionário estruturado durante os dias 26 e 29 do mês de abril de 2016.   Entre os principais resultados aferidos, 
destacamos o fato de que 80% afirmaram que pretendem tomar alguma atitude para mudar o corpo, como cirurgia, dieta ou exercícios físicos e 
40% dos entrevistados concordaram que já modificaram fotos por recursos de Photoshop para postarem em redes sociais. O que demonstra uma 
preocupação com a própria imagem.   Também é importante ressaltar que 58% das pessoas disseram ter sido alvo de piadinhas relacionadas ao 
próprio corpo, o que mostra que o imaginário de corpo perfeito, perpassa tanto na mente de muitas pessoas influenciando até a ocorrência de 
julgamentos, críticas, contra uma pessoa, pela condição de seu corpo. Outro resultado interessante foi que 32% afirmaram se assemelharem a um 
corpo visivelmente magro, e analisando os outros resultados, é possível perceber, que essas pessoas mesmo em condição de corpo esquelético, 
ainda não se sentem satisfeitas. O que pode revelar também, um ideal de corpo não somente magro, mas “esculpido e musculado”, comumente 
exibido e divulgado nos meios de comunicação.  A pesquisa foi satisfatória em relação aos objetivos e confirmou a hipótese de que, para a 
maioria das pessoas, principalmente as mulheres, a aceitação do próprio corpo torna um processo doloroso e pode levar uma vida inteira para se 
concretizar.
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