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      1. Resumo  

A valorização do “corpo perfeito“ tornou-se uma obsessão diante dos padrões 

estéticos pré-estabelecidos pela sociedade e abordados nos meios de 

comunicação, onde o indivíduo se preocupa mais com sua estética do que com a 

própria saúde. A rede de recursos midiáticos é a maior influenciadora onde só 

mostram pessoas que tem o padrão “corpo perfeito”, esquecendo-se de pessoas 

que tem suas capacidades e “habilidades”, mas não estão nos padrões de beleza 

imposta pelos próprios. 

Palavra-chave: Mídia; Ideologia; Excessos. 

      2. Introdução 

     O presente trabalho visa discutir o quanto a mídia pode intervir no processo de 

identidade corporal de um individuo, ou seja, este processo se inicia a partir de 

qual momento da vida do mesmo? 

     Ao revisar diversas pesquisas, estudos e leituras sobre a ideologia de corpo 

tiveram a oportunidade de nos aprofundar ainda mais sobre o quanto os excessos 

podem prejudicar o desenvolvimento de um ser. Há de fato um controle social, e o 

mesmo pode ser percebido na forma como o corpo é mostrado nas mídias que 

publicam constantemente fotos de modelos musculosos, artistas ou atrizes 

magríssimas, com corpos ‘perfeitos’, insinuando que este é o padrão de beleza ao 

qual todos deveriam adequar-se. As normas da sociedade são transmitidas por 

meio das imagens que nos dizem através do discurso do corpo, que roupas, 

configuração do corpo, expressão facial, movimentos e comportamentos são 

aceitáveis. 

      3. Objetivo  

          O objetivo principal deste trabalho é fazer uma reflexão sobre o que realmente 

se absorve dos meios de comunicação em que vivemos para uma construção de 

identidade corpórea. Esse contínuo processo de construção de identidades está 

intimamente associado à expansão dos meios de comunicação e a compreensão 

das estratégias discursivas adotadas pela mídia quanto às práticas de exercícios 

físicos, praticas alimentares, uso de suplementação e remédios emagrecedores.       

 



 

       4. Metodologia  

          Para a escrita deste trabalho foi realizada uma busca bibliográfica nas bases 

de dados eletrônicas: Revista Saúde e Pesquisa, Protestantismo em Revista | São 

Leopoldo, Revista Hospitalidade. Os artigos selecionados, por meio de seus 

resumos, foram lidos e fichados e neles foram identificados temas norteadores para 

construção de uma reflexão. 

       5. Desenvolvimento  

          Além do seu aspecto biológico, o corpo do ser humano apresenta também um 

caráter no qual é estruturado pelo seu contexto social e cultural, sendo o vetor da 

evidência da relação com o exterior e o interior. Emissor ou receptor, o homem 

insere-se de forma ativa na sociedade, ou seja, o corpo não está imerso em um 

vazio, mas antes introduzido em um domínio determinado, sendo mutável desde o 

nascimento até a morte, no qual se fundamenta a existência individual e coletiva 

(SHILLING, 2005). Cada indivíduo obtém a opção de construir sua imagem corporal 

conforme seu desejo, ou seja, têm condições de criar aspectos diferentes, no qual 

nem sempre coincidem com o modelo social de acordo com os valores e a cultura 

do lugar em que está inserido. Muitas vezes uma mudança na imagem corporal 

reflete em uma alteração do paradigma interior no qual pretende exteriorizar para o 

mundo. 

       6. Resultados  

        O movimento da ditadura do corpo perfeito acarreta preocupações graves no 

que diz respeito a fronteira entre o saudável e o prejudicial, de modo alienante o 

capitalismo que exige uma transformação corporal baseada no consumo excessivo , 

encontramos os transtornos psicológicos da auto imagem corporal, “onde o individuo  

percebe seu corpo franzino, quando na realidade, é forte e musculoso”. Diante 

destas problemáticas, constatou-se que a propagação através das mídias é um dos 

subsídios de maior impacto, pois as mensagens explicitam ou implícitas em imagens 

de modelos de corpos, suscitam o ideal no imaginário da sociedade. 

Para que possamos enfrentar os desafios de viver em uma sociedade de mercado, 

na qual nossos desejos são constantemente manipulados para o consumo 



desenfreado, precisamos entender como nosso cérebro  é capaz de induzir e nos 

influenciar na hora de escolhermos o que consumir ou de ser, (BARBOSA, 2014). 

O sentido de Cultura Corporal que utilizamos parte da definição ampla de Cultura e 

diz respeito ao conjunto de movimentos e hábitos corporais de um grupo específico. 

E nessa concepção que se pode afirmar que não existe um discurso puro do corpo. 
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