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Introdução: Atualmente, grande parte da população tem se preocupado em 
seguir os padrões estéticos impostos pela sociedade. A influência da mídia 
através da exposição de corpos magros e musculosos, somado às publicações 
de dietas altamente restritivas com o intuito de alcançar o peso ideal e as 
“curvas perfeitas” podem causar impacto negativo no comportamento alimentar 
dos indivíduos, como também estimular o desenvolvimento de transtornos 
alimentares. Dessa forma, a procura incessante pelo “corpo perfeito” pode 
afetar de maneira negativa a saúde física, psicológica, e, sobretudo, o 
comportamento social do indivíduo. Até que ponto essa busca torna-se válida? 
Objetivos: Identificar a percepção de estudantes sobre a influência da mídia 
sobre a projeção do corpo perfeito. Método: A referente pesquisa foi realizada 
como atividade complementar da disciplina Nutrição e Marketing no ano de 
2019 de maneira virtual, por meio da ferramenta intitulada “Formulários Google” 
disponível em links para acesso da população universitária da cidade de Cuité-
PB. Logo, foi feita a pergunta: “Você acha que a mídia lhe influencia na 
projeção do corpo que deseja?”. Responderam ao formulário de 50 
participantes. Os resultados foram expostos em gráfico no modelo de pizza, 
adicionado da porcentagem correspondente para cada resposta. Resultados: 
Os dados obtidos demonstraram que mais da metade dos indivíduos que 
responderam o questionário, afirmaram que a mídia os influencia diretamente 
para a projeção do corpo perfeito, totalizando 64% das respostas para “sim” e 
28% alegaram que a mídia “não” os influencia muito. Apenas 8% afirmaram 
não sofrer influencia midiática para a idealização do “corpo adequado”. 
Conclusão: A partir dessas informações, observamos percepção positiva sobre 
a influência da mídia sobre a idealização do corpo perfeito, o que pode ser 
preocupante, uma vez que essas pessoas podem não receber 
acompanhamento profissional adequado para a busca de uma vida saudável e 
orientações profissionais para alcançar a mudança desejada. Portanto, é 
imprescindível, maior responsabilidade nas publicações de conteúdo nas 
mídias sociais e digitais, desmitificar a ideia de que existe um “corpo perfeito”, 
visto que cada indivíduo possui formas singulares e específicas, tendo o direito 
à saúde psicofísica.  
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