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RESUMO 

 
A preocupação com a aparência física é algo inerente ao ser humano e é cada vez 
mais preponderante em nossa sociedade que, através de diversos meios, evidencia 
corpos esteticamente perfeitos. No decorrer dos últimos anos, houve uma crescente 
preocupação com a imagem corporal. A sociedade, em geral, estipulou padrões de 
beleza  e  há  uma  busca  incessante  pela  perfeição  estética.  Como  a  maioria  da 
população não se encaixa nesse padrão podem surgir transtornos no modo como o 
indivíduo se vê e se relaciona com a sociedade. O objetivo deste estudo é verificar se 
mulheres  com idade  entre  19  e  35  anos,  com Índice  de  Massa  Corporal  (IMC) 
normal, frequentadoras de academias em Jataí-GO, estão satisfeitas com seu corpo e 
se o corpo ideal propagado pela mídia tem influencia sobre a percepção da imagem 
corporal dessas mulheres. Participaram como voluntárias deste estudo trinta mulheres 
frequentadoras há pelo menos quatro meses da academia Líberty com idade entre 19 
e 35 anos que apresentam IMC normal. Estas responderam aos questionários BSQ-34 
e o SATAQ3 e destas foram selecionadas cinco para participarem também de uma 
entrevista semiestruturada. Os resultados obtidos demonstram que 50% das mulheres 
não apresentam distorções no modo como se veem e outras 50% apresentam de leve a 
grave  distorção.  Quanto  ao  fato  de  a  mídia  possuir  ou  não  influência  nessa 
insatisfação,  foi  encontrado  que  a  mídia  apresenta  influência,  principalmente  em 
mulheres com faixa etária acima de 30 anos. A análise correlacional demonstrou uma 
associação  positiva,  ainda  que  moderada,  entre  a  pontuação  total  nos  dois 
questionários. Por outro lado, a maior influência da mídia manifesta-se nos seguintes 
fatores do SATAQ3: internalização geral  dos padrões estabelecidos e mídia  como 
fonte de informações sobre a aparência,  não havendo diferenças significativas em 
relação às idades das participantes.
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