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A imagem corporal pode ser considerada uma forma de avaliar o corpo por meio da
interação com o ambiente; assim a autoimagem é desenvolvida e reavaliada continuamente
(Becker, 1999). A experiência subjetiva vivenciada socialmente colabora na construção da
imagem corporal, definida por como a pessoa se vê, sente e experimenta seu corpo dentro de
sua cultura e sociedade, ligado a fatores emocionais, fisiológicos e experiências pessoais,
crenças, comportamentos, abarcando também o relacionamento com o outro, sendo, então,
um conceito de construção múltipla (Stenzel, 2006).
A aparência que o corpo mantém é de grande importância na sociedade
contemporânea; contudo, o aspecto subjetivo apresenta uma força psicossocial de maior
influência (Stenzel, 2006), sendo que as necessidades de ordem social ofuscam as
necessidades individuais.
O reforço dado pela mídia em mostrar corpos atraentes é de grande importância na
construção da imagem corporal. A indústria corporal, através dos meios de comunicação,
encarregase de criar desejos e reforçar imagens, surgindo assim padronizações. Corpos que
se veem fora de medidas sentemse cobrados e insatisfeitos (Cash, 2005). Podese associar,
hoje, o corpo à ideia de consumo. Em muitos momentos, este é objeto de valorização
exagerada de bens e serviços destinados à “manutenção deste corpo”.
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Existem diferenças entre o corpo estudado pela medicina, anatomofisiológico ou
biológico, e o corpo da psicanálise, fonte e finalidade das pulsões e em constante busca por
satisfação.
A pulsão, para Freud (2006), seria o limite entre o físico e o psíquico. Ele distinguiu
dois tipos de pulsões humanas: autoconservação e sexual. A primeira tem objetivo específico
de sobrevivência e não pode ser adiado por muito tempo. O segundo contém a pulsão de
autoconservação mais uma quantidade de libido que torna a relação com o objeto erotizada. O
corpo é tanto fonte constante dessa pulsão quanto sua finalidade. O objetivo da pulsão é a
satisfação, mesmo que parcial, e ela utilizase de objetos, por exemplo, o alimento, como
meio para atingir este objetivo.
Quando o ser humano nasce, encontrase em um estado de desamparo, permeado por
pulsões e excitações. Tais pulsões são satisfeitas no próprio corpo, em zonas erógenas. Os
cuidados maternos para atender as necessidades do bebê, juntamente com as experiências
sensoriais e as reações do círculo humano, fornecem o primeiro espelho à criança, que vai
constituindo seu eu a partir do que é refletido. A figura materna adquire sua importância
como o outro que investe neste ser com sua presença e seu olhar (Freud, 2006).
Assim o bebê, num primeiro momento, vivencia seu corpo como partes cindidas. As
sensações de conforto ou desconforto são sentidas em regiões corporais, sem ligação entre
elas. Para que essas sensações se integrem e o corpo possa ser vivenciado como um, é
necessária a constituição de uma imagem corporal, que se organiza através do olhar do outro,
a mãe (Lacan, 1998).
Aprofundando a teoria de Freud, Lacan (1998) discorre sobre a imagem corporal e a
formação deste contorno do corpo. Segundo o autor, o espelho integra o corpo infantil, até
então percebido pela própria criança de forma fragmentada. É este processo de integração da
imagem no espelho, apoiado por um adulto, que possibilita o bebê se identificar com a própria
imagem.
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Ao ver sua própria imagem, fantasiase completo. O bebê cria uma tensão ao formar
esta imagem unificada e ao mesmo tempo possuir uma impotência motora. Desse modo,
formula um eu que irá sempre precisar de reconhecimento para que sua imagem se fixe, pois a
certeza de coincidir com a própria imagem vem de fora (Lacan, 1998). O espelho, na teoria
lacanaina, tem função de integração corporal e, portanto, do eu.
A satisfação dos desejos pulsionais se deu de forma completa supostamente somente
quando o bebê ainda não se diferenciava de sua mãe e sentiase onipotente, e, a partir de sua
diferenciação do mundo externo, o sujeito estará em busca constante para reviver tal
satisfação. Contudo, ela se dará somente de forma parcial (Freud, 2006).
Neste sentido, este estudo teve como objetivo conhecer a percepção corporal das
mulheres que procuraram o programa multiprofissional Na Medida.
Foi realizado um estudo exploratório com o objetivo de descrever a percepção
corporal para as mulheres que se interessaram por participar do programa multiprofissional
Na Medida. Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, nº de aprovação 239/2013.
O programa multiprofissional envolveu as seguintes áreas: psicologia, nutrição,
educação física, enfermagem e farmácia com finalidade de atender mulheres com doenças
cardiovasculares e metabólicas, em idade reprodutiva, para que tivessem mudanças
significativas na qualidade de vida, as quais seriam advindas da reeducação alimentar, prática
de exercícios físicos, saúde mental e aspectos gerais da saúde da mulher.
Participaram deste estudo 27 mulheres que residiam na região norte do estado do
Paraná e eram atendidas pela Unidade Básica de Saúde de seu bairro. A participação foi
voluntária e todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A amostra foi proposital e por saturação, ou seja, as mulheres foram escolhidas de
acordo com características pessoais que trariam informações sobre o tema do presente estudo
e a amostra foi fechada quando as respostas tornaramse repetitivas (Turato, 2003).

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Foi realizado um questionário com perguntas semiestruturadas, por exemplo, “como
você se sente em relação ao seu corpo?”, a fim de conhecer a percepção corporal das
mulheres. A análise dos dados foi feita a partir do conteúdo temáticocategorial. Para tanto,
utilizouse das etapas propostas por Turato (2003) e foram incluídas etapas da análise de
conteúdo temáticocategorial que complementam as anteriores (Oliveira, 2008). Para a
discussão dos resultados, utilizouse o referencial da psicanálise, além de ter sido considerado
o contexto sóciohistórico contemporâneo.
A categoria “percepção corporal” teve como tema de análise a insatisfação com o
próprio corpo. As falas eram de que as mulheres percebiam seu corpo como “gordo”,
“enorme”, “me sinto feia”, “não me vejo no espelho”, “tô bem, pesava 70 quilos, mas agora tô
com 66”.
Pesquisas sobre insatisfação corporal entre mulheres e adolescentes do gênero
feminino apontam que a exposição aos conteúdos midiáticos de padrões de beleza, a
comparação entre seu próprio corpo e o exposto, além da frustração em obter o corpo ideal,
acarreta baixa autoestima e insatisfação com a imagem corporal (Martins, Pelegrini, Matheus
& Petroski, 2010).
O corpo está inserido na cultura e é marcado por ela. Na cultura contemporânea
narcísica, a característica principal a que aqui se dá ênfase é a lipofobia, isto é, o horror a
gordura. O gordo é visto como aquele que não consegue administrar o próprio o corpo e seus
limites, como uma pessoa que não se esforça para conter suas medidas (Novaes & Vilhena,
2003). Considerando que a sociedade capitalista instaura o indivíduo e a ascensão e valoração
pessoal como mérito e esforço individual, o gordo seria incapaz de manter a boa aparência e é
o único responsável por sua condição.
As mulheres relataram não se sentirem somente “gordas”, mas também “feias”, “com
baixa autoestima” e “não me olho no espelho”. Percebese, então, que o desconforto consigo
mesma vai além do peso. A relação da feiura com a perda da autoestima foi descrita por
Novaes e Vilhena (2003), pois ao mudar o corpo por meio de intervenções estéticas se estaria
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mudando a vida e disso decorrem gratificações sociais advindas do processo. O que é
apresentado como norma para a mulher é a constante afirmação de que ela pode ser bela, se
assim quiser.
Como referido na introdução, a imagem corporal é formada na primeira infância no
investimento pulsional do outro no corpo, que é sentido como fragmentado, e a acomodação
dessa imagem se dará durante a vida toda, isto é, o sujeito irá buscar uma imagem para
confirmar sua forma (Rocha, Vilhena & Vilhena Novaes, 2003).
Ao investir no próprio corpo, a mulher tenta suprir a sua falta, (re)significando este
corpo e tentando criar uma imagem idealizada sob o olhar do Outro. Atrair o olhar do outro
traz a sensação de garantir a identidade feminina para a mulher, identidade que é formada por
meio do embelezamento, uso de acessórios e maquiagem. Além disso, o buscar deste ideal de
forma em que o sujeito se torna aprisionado sugere que existe um obstáculo na aceitação da
finitude (Silva & Rey, 2011).
A percepção do próprio corpo e da imagem corporal são construídas durante toda a
vida, até mesmo antes do nascimento, quando os pais investem desejo e expectativas naquele
ser que está sendo gerado. Assim, é importante considerar que cada ser humano é único e
estabelece relações únicas com o mundo e consigo mesmo; portanto, as mulheres que
participaram deste estudo podem não representar toda a população, mas refletem um aspecto
marcante e atual que diz respeito ao sofrimento humano.
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