
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

A IMAGEM DO CORPO NA MÍDIA 
 
 

ANNA SOFIA COSTA LIMA  
Profª. Ms. KATIÚSCIA RODRIGUES SILVÉRIO 

 

 RESUMO 

 
Neste trabalho procuramos investigar como esta sendo vinculadas as 

imagens do corpo na mídia brasileira. O objetivo que nos estimulou foi 

verificar de que maneira o corpo vem sendo mostrado e divulgado pelas 

revistas que trabalham com corpo e beleza. Através da pesquisa 

bibliográfica obtivemos o máximo de informações possíveis e que foram de 

grande relevância para o desenvolvimento da pesquisa. Fizemos uma 

explanação sobre as diferentes formas que o corpo era mostrado e tratado 

ao longo dos séculos. Através destas formas de divulgação do corpo ao 

longo dos tempos, procuramos tratar, no segundo momento do trabalho, 

partindo desde a mais remota comunicação existente entre os homens até a 

complexa comunicação em massa através do poderio da mídia. Essa 

pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, em que buscamos através das 

fontes que encontramos o máximo de informações a respeito do corpo e da 

mídia. Aparte disso escolhemos como “corpos” de análise a Revista Boa 

Forma. Selecionamos cinco revistas deste ano para fazer análise de 

conteúdo das frases presentes nas capas das mesmas. Após uma leitura 

minuciosa das revistas, destacamos três categorias de análise que estão 

relacionadas com o corpo, e beleza, sendo elas: beleza através das cirurgia 

plástica, relação entre dieta e saúde e, por fim, a determinação por tempo 

para se ter um corpo perfeito. A revista trás muitas reportagens que tentam 

convencer sobre o que elas podem ou não fazer para terem o corpo 

escultural tão pregado pelos programas de TV, novelas e principalmente 

pelas revista de beleza. Os objetivos foram alcançados e esperamos que 

este fosse um referencial que contribua para a população e para quem 

busque informação sobre a mídia e corpo.   


