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RESUMO: O projeto de comunicação integrada teve como principal abordagem o tabu da 
corpolatria (culto exagerado ao corpo), tema a partir do qual desenvolvidos seis produtos 
experimentais (um vídeo-documentário, um programa de rádio, um ensaio fotográfico 
artístico, uma ferramenta de comunicação digital – fanpage –, um infográfico e um projeto 
de assessoria de imprensa, do qual constam um informativo do cliente escolhido, o Empório 
da Terra, que comercializa produtos naturais em São Sebastião do Paraíso, MG, uma nova 
fanpage sobre a loja e o press kit. Todo o projeto foi concebido e executado no decorrer do 
ano de 2014, como parte do Projeto Experimental desenvolvido no último ano do Curso de 
Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo para conclusão da graduação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto de comunicação integrada abordou a corpolatria (culto exagerado ao 

corpo), mostrando que, ao perseguir o padrão da perfeição, o indivíduo torna o seu corpo 

um escravo da sua mente.  

Segundo Gaiarsa (1986), nesses casos, o corpo é tido como algo inferior, com a qual 

se pode fazer o que quiser. Os efeitos negativos (castigos), porém, sofridos quando se 

escraviza a matéria para que esta atinja os objetivos impostos pela mente, fazem com que o 

eu (senhor), torne-se, na verdade, um escravo. Essa preocupação com o corpo é, entre 

outras instâncias, uma luta pela reapropriação de si mesmo, um passo a caminho da 
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liberdade. Contudo, desse fato cria-se uma visão a partir do “eu”. “O corpo e as práticas que 

visam reconhecê-lo se transformam em cura para os males, um elixir capaz de inventar a 

felicidade” (1986, p. 47). Paralelamente à busca da reintegração do corpo ao seu dono, 

estrutura-se o culto ao corpo – a corpolatria. 

Pode-se assemelhar o adepto da corpolatria a Narciso. A diferença entre o 

personagem de Ovídio para os fiéis corpólatras é o fato de o primeiro ter se apaixonado por 

sua imagem sem saber que ele era o dono da mesma. Já o “Narciso” contemporâneo tem 

total ciência de que a imagem refletida no espelho é sua e, mesmo assim, a idolatra. A 

corpolatria se mostra uma religião avessa à filosofia cristã, pois o corpo é visto como objeto 

mais importante da vida de um ser. Os valores foram invertidos: a busca da felicidade 

eterna antes carregava em si a destruição do prazer, hoje implica o seu culto.  

 A partir disso, começamos a fazer uma ligação com os meios de comunicação, já 

que a mídia expõe atualmente com exaustão um padrão corporal que considerada como um 

padrão único (BARROS, 2011). Este estereótipo defendido seria o de alguém magro(a), 

alto(a) e cheio(a) de músculos. Os demais são recusados (MATTANA, 2013).  

 Esses atributos são associados a um aspecto claro de elegância e, principalmente, de 

saúde. Entre os tantos ideais pregados pelos veículos de comunicação, há um verdadeiro 

bombardeio relacionado às transformações do corpo. Figuras de pessoas bem sucedidas e 

modernas são utilizadas, de forma subliminar, em campanhas publicitárias ligadas à beleza 

com o objetivo de encantar o receptor e transmitir a ele sensações de bem-estar e felicidade 

(ANDRADE; BOSI, 2003). Essas mensagens são inseridas no dia a dia das pessoas e 

determinam o modelo físico ideal (CAMPANA; FERREIRA; TAVARES, 2012). De 

acordo com essa filosofia, então, só pode ser feliz quem se adequa aos padrões impostos 

pelos veículos de comunicação. 

O corpo não integra mais a individualidade, mas vive a universalidade e, por isso, 

deve ser cuidado para o mundo. O caráter pessoal se submete à necessidade de um corpo 

novo, como uma expressão de zelo com a imagem.  

Ser bonito nos dias de hoje se transformou em sinônimo de disciplina. E a beleza 

confere mérito a quem consegue alcançá-la. No entanto, por trás da preocupação com a 

beleza e o consumo de produtos relacionados, pode estar a fuga da realidade, a busca por 

afastar sentimentos de frustração, medo, angústias e inseguranças (JORGE, 2011, p.1).  

 

Abrimos as revistas, ligamos a TV, olhamos outdoors pelas ruas e lá estão 
expostos corpos esquálidos como ideal de perfeição feminina, sem falar 
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do culto à malhação - imagens que pouco refletem os padrões reais da 
grande maioria da população. (...) É tanta informação e novas propostas 
que, se não tivermos senso crítico, somos levados a querer experimentar 
tudo ou, o que é pior, sentimos nossa auto-estima despencar (id., 2011). 

 

O culto exagerado ao corpo magro gera uma psicose coletiva que assassina a 

autoestima e autoimagem de todos que se veem na obrigação de alcançar tais padrões de 

beleza para se sentirem parte integrante de um grupo social. A dualidade da imagem (do 

que se quer ver e do que se realmente vê) pode ser um dos fatores que motivam a busca 

pelo que a sociedade diz ser o mais adequado.  Essa “mecanização” do traz ao ser humano o 

sentimento de revolta, pois, durante os longos períodos de trabalho repetitivo, ele não se 

sente dono do próprio corpo. É uma verdadeira “ditadura da beleza”, que gera insatisfação 

com a imagem corporal e aumenta a procura por formas inadequadas para atingir a magreza 

tão desejada, seja com dietas e remédios milagrosos até os transtornos alimentares mais 

graves – ligados a doenças como anorexia e bulimia nervosas, que são, muitas vezes, 

associadas a esse padrão máximo de magreza veiculado pela mídia.  

Como meio de disseminar as informações coletadas durante a pesquisa do Projeto 

Experimental de Jornalismo, foram criados produtos midiáticos que abrangem os mais 

diversos meios de comunicação. Os produtos são variados de modo a atingir pessoas de 

diversos grupos sociais, deixando as informações diversificadas. Um vídeo-documentário, 

um programa de rádio, um ensaio fotográfico artístico, uma ferramenta de comunicação 

digital – fanpage –, um infográfico e um projeto de assessoria de imprensa discutiram, 

principalmente, as consequências desse culto exagerado ao corpo e, ao mesmo tempo, 

fizeram uma crítica a essa pressão exercida por um padrão de beleza, que, na maioria das 

vezes, é inalcançável pela maioria das pessoas. 

 

2 OBJETIVOS 

 

Sendo assim, o presente trabalho teve, como objetivo central, fomentar a discussão 

da corpolatria para mostrar como a perseguição pelo corpo perfeito pode ser nociva à saúde 

física e mental. É necessário compreender que a busca incessante por um tipo de corpo que 

não condiz com a realidade do indivíduo pode ser fatal.  

Faz-se necessário, ainda, promover o debate a respeito do papel dos meios de 

comunicação de massa a respeito do assunto. Até que ponto revistas, conteúdos de internet 
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e programas televisivos são responsáveis pela instituição da magreza como fonte de 

felicidade, sucesso, riqueza, saúde e bem estar?  

 

 Considerando esses aspectos, foram objetivos de cada produto experimental:  

 

• O vídeo-documentário mostra a vida de três mulheres jovens que conviveram, ou 

ainda convivem, com algum tipo de transtorno alimentar, abordando as principais 

consequências físicas e mentais desses transtornos e destacando as suas causas.  

 

• O programa de rádio “Saúde em Pauta” busca apontar os perigos e as consequências 

devastadoras que os transtornos alimentares podem causar à vida das pessoas, além 

de destacar o papel da família e de profissionais no processo do tratamento. 

 
• O ensaio fotográfico representa a luta contra os padrões de beleza impostos, uma 

vez que mundo da moda e suas modelos cada vez mais magras têm levado mulheres 

a uma “competição” desleal contra a balança. O estereótipo do “corpo perfeito” – 

ditado por grifes e estilistas famosos e chancelado pelos meios de comunicação –, 

pressiona ambos os sexos, principalmente o feminino, a seguir padrões que, muitas 

vezes, são impossíveis de serem alcançados.  

 

• A fanpage “Tire os seus padrões do meu corpo” levanta questionamentos a respeito 

dos exageros da pressão pela magreza, imposta principalmente pelos meios de 

comunicação de massa. 

 

• O infográfico aborda a mudança física das mulheres nas últimas décadas. O 

objetivo é mostrar que o que era considerado belo antes é bem diferente do atual. 

Também destacamos o corpo de três modelos, nas últimas três décadas, mostrando 

que o índice de massa corporal caiu de maneira significativa, o que deixa claro que, 

para se encaixar no mundo da moda atualmente, quanto mais magra melhor.  

 

• Já com o projeto de assessoria de imprensa, o objetivo é promover uma empresa que 

comercializa produtos orgânicos e de baixos teores de gordura e açúcar, no tocante 

de que é possível comer bem e manter uma dieta saudável e rica em nutrientes. A 
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relação com o tema escolhido se dá porque boa parte dos quadros de transtornos 

alimentares origina-se por intermédio de práticas de comportamento alimentar, seja 

devido a regimes, dietas severas ou ao uso de produtos dietéticos sem instrução 

médica, além de métodos absurdos para a perda e manutenção de peso. Isso foi feito 

por meio de um press kit, que contém um informativo, que já serve como release, 

uma caneta, um bloco de notas e uma sacola, além de uma nova fanpage, exclusiva 

para o cliente escolhido.  

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa para o projeto de comunicação integrada encontra respaldo nos dados 

e pesquisas que atestam crescente da insatisfação com o corpo e aumento dos transtornos 

alimentares nos últimos anos. Em levantamento realizado pela empresa Dove, “A verdade 

real acerca da beleza”, apenas 2% das mulheres brasileiras se consideram bonitas. O país é 

o segundo do mundo, entre os pesquisados, com maior índice de insatisfação (DOVE, 

2004), além de ser o campeão em cirurgias plásticas (IG, 2014). Outro índice divulgado 

pela Dove aponta que 68% das entrevistadas consideram que os meios de comunicação 

definem padrões irreais e que a maioria das mulheres não pode alcançar. 

A busca incessante e desenfreada pelo corpo perfeito tem resultado na perda de 

características individuais, ou seja, a mulher se torna produto de consumo manipulado. 

Diante disso, pode-se supor que a globalização homogeniza a beleza feminina, de modo que 

as características da maior parte das etnias são desprezadas.  

Na Inglaterra, Mattana (2013) relata que o governo chegou a interferir na produção 

das bonecas Barbie. O brinquedo foi considerado um padrão a ser seguido pelas mulheres e 

foi responsabilizado por gerar milhares de casos de anorexia e bulimia, causando um grande 

impacto na rede de saúde pública daquele país. 

Estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo sofram com transtornos alimentares 

(SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL, 2014), um problema de saúde pública que atinge, 

principalmente, adolescentes e mulheres em países ocidentais. Cerca de 90% dos pacientes 

com bulimia e anorexia são do sexo feminino. As doenças costumam se desenvolver na 

juventude, entre os 14 e 18 anos.  

Nos Estados Unidos, a anorexia nervosa é a terceira doença crônica mais comum 

entre adolescentes. É, ainda, a que mais mata no mundo, segundo informações do The 
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Renfrew Center Foudation, um centro que trata de pacientes com esses transtornos na 

Filadélfia, no qual 20% das pessoas doentes morrem por suicídio ou por problemas 

cardíacos causados pela depressão (RIBEIRO, 2010).  

Outro aspecto a ser levado em consideração é a quantidade assustadora de jovens 

com anorexia ou bulimia. Nos Estados Unidos, entre 1999 e 2006, o número de crianças 

anoréxicas cresceu 119%. Na Inglaterra, segundo o Departamento de Saúde, entre 2004 e 

2008, o salto teria sido de 10% só entre crianças de nove e dez anos. Já na Austrália, em um 

ano, esse aumento foi de 50%, segundo a Universidade de Sydney. Pesquisa publicada no 

Journal of the American Dietetic apontou que 82% das crianças entre nove e dez anos que 

fazem dietas frequentemente são levadas a essa prática pelos exemplos dados pelos pais 

(RIBEIRO, 2010). 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

O desenvolvimento deste trabalho se deu por intermédio de pesquisas a diversos 

autores, entre os quais Theodor Adorno, Gordon Allport, Monique Augras, Contador 

Borges, José Leon Crochík, Wilson Sene e Wanderley Codo, Émile Durkheim, Sigmund 

Freud, José Ângelo Gaiarsa, Agnes Heller, José Carlos Rodrigues, Humberto Eco e Milton 

Santos.  

Para a elaboração do vídeo-documentário, foi feito um pré-projeto. Por ele, ficou 

decidido que haveria a participação de três jovens mulheres e três profissionais ligados ao 

tema discutido. O processo de definição e delimitação do tema, seleção dos personagens, 

elaboração de questionários e roteiro, realização de entrevistas e edição durou cerca de 

quatro meses.  

Os questionários abordaram, como principais temas, os transtornos, a influência dos 

meios de comunicação, relações familiares, pressões sociais e o mundo da moda. Os 

depoimentos das três jovens foram gravados por elas mesmas, a partir dos questionários 

enviados, em câmeras fotográficas digitais ou aparelhos celulares. Em seguida, remetidos 

aos autores deste trabalho, que fizeram as gravações com a nutricionista, a psicóloga e o 

produtor de moda, com o uso de uma câmera digital amadora, respectivamente nas cidades 

de Guaíra/SP, Franca/SP e São Sebastião do Paraíso/MG.  

O programa de rádio “Saúde em Pauta” teve a participação de duas profissionais 

da área da saúde ligadas ao tratamento de transtornos alimentares. Uma nutricionista (Ana 
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Paula de Barros Paulino) e uma psicóloga (Maria Salete Lucas). As entrevistas foram 

gravadas em Guaíra–SP, atendendo a um pedido das profissionais. Para isso, foram usados 

os estúdios da Rádio Cultura, cedida por solicitação dos autores deste trabalho.    

O ensaio fotográfico “Nocaute: destruindo um mito chamado Padrão de Beleza” 

foi realizado em um octógono de MMA de uma academia de São Sebastião do Paraíso-MG. 

Lá, foi fotografada a modelo plus size Vanessa Benevides, ao lado de um manequim de 

loja. Durante a sessão, foram utilizadas uma corrente e uma marreta. As fotos foram feitas 

com uma câmera Nikkon profissional e tratadas no Photoshop. 

Para atender à demanda de criação de uma mídia digital para o presente Projeto 

Experimental, foi desenvolvida uma página no Facebook denominada “Tirem seus padrões 

do meu corpo”, que tem, como conteúdo, vídeos, fotos de exposições e imagens retidas de 

outros sites da internet, com o princípio de defender todos os padrões de beleza e criticar 

essa perseguição pelo corpo perfeito.  

No infográfico “Padrões de beleza: os ideais de beleza feminina nos últimos 100 

anos”, a ideia foi mostrar a beleza da mulher ao longo das décadas. Para isso, utilizamos 

dezenas de imagens retidas da internet, textos falando sobre padrões de beleza da época e 

também sobre as características das mulheres consideradas belas de 1920 até 2010.  

Por fim, para a proposta de assessoria de imprensa, o estabelecimento escolhido foi 

o “Empório da Terra”, localizado em São Sebastião do Paraíso–MG. Foi reativada a página 

da empresa no Facebook. Também foi criado um press kit, contendo um pacote de café 

orgânico produzido pela empresa, sacola, bloco de notas e caneta, além de um informativo, 

que já serve como release.  

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

O documentário “Ana e Mia: os transtornos de uma ditadura” conta a história real de 

três jovens mulheres (Fernanda Fahel, Natália Angélico e Adriane Vilhalva) que sofreram 

ou ainda sofrem com anorexia e bulimia, dois dos principais quadros de transtornos 

alimentares. Também foram entrevistadas a nutricionista Ana Paula de Barros Paulino e a 

psicóloga Maria Salete Junqueira Lucas, supervisora do Neota (Núcleo de Estudos em 

Assistência a Pacientes com Transtornos Alimentares e Obesidade) da Universidade de 

Franca (Unifran). As profissionais foram convidadas devido à atuação delas no processo de 

recuperação de pessoas acometidas por esses transtornos.  
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Foi ouvido, ainda, o produtor de moda Baby Brilho. Sua participação se deve ao fato 

de que as jovens e as próprias profissionais afirmam que os meios de comunicação e o 

mundo da moda influenciam as pessoas a se “converterem” à corpolatria (culto exagerado 

ao corpo). Em suas aparições, o produtor de moda fala sobre a relação da magreza e as 

passarelas e faz ponderações sobre acusações das demais personagens.  

O programa de rádio “Saúde em Pauta”, de 15 minutos de duração, foi dividido em 

dois blocos, apresentando entrevistas com profissionais das áreas de Nutrição e Psicologia.  

No ensaio fotográfico “Nocaute: destruindo um mito chamado Padrão de Beleza”, 

a modelo, que representa a mulher, divide espaço com manequim de loja, que representa o 

“corpo perfeito” que toda mulher “deve” ter para ser bem sucedida, feliz. O “ringue” 

simboliza a luta contra os padrões de beleza. Na vida real, o “octógono” da mulher pode ser 

seu ambiente de trabalho, a faculdade, as ruas por onde passa e, até mesmo, a própria casa.  

Durante a sessão, uma corrente foi usada para simbolizar a opressão que o público feminino 

sofre devido às exigências do padrão do corpo perfeito. Ainda foi utilizada uma marreta, 

usada para quebrar as correntes e resgatar a autoestima da mulher. 

A fanpage “Tirem seus padrões do meu corpo” tem como conteúdo notícias, 

vídeos e exposições fotográficas, postadas frequentemente, sempre com o intuito de 

questionar e, ao mesmo tempo, destacar o desabafo de indivíduos que estão fartos de 

seguirem padrões de beleza estipulados e, também, mostrar que existem pessoas que são 

felizes com o corpo que têm.  

O Infográfico “Padrões de beleza: os ideais de beleza feminina nos últimos 100 

anos” apresenta dois quadros informativos. O primeiro, situado na parte superior, trata-se de 

uma linha do tempo, iniciada na década 1920 e que segue até os dias atuais, que mostra as 

principais características físicas que uma mulher deveria possuir para ser considerada bela. 

Já na parte inferior, está situado o quadro referente à queda do Índice de Massa Corporal 

(IMC) das modelos nas últimas três décadas. As cores do infográfico, todas em tons pastéis, 

foram inspiradas nas pin-ups e trazem ao produto uma identidade “retrô”.  

Por fim, para a assessoria de imprensa foi escolhida a empresa “Empório da 

Terra”. A fanpage da empresa foi reativada e, em seguida, alimentada com informações e 

imagens sobre os produtos que lá são comercializados. Também foi criado um press kit 

personalizado, com um bloco de notas, sacola, caneta, informativo e uma amostra do café 

orgânico produzido pela empresa. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

Tendo em vista os temas abordados, o desenvolvimento do trabalho e as hipóteses 

levantadas, entende-se que, de maneira geral, a corpolatria configura-se como um assunto 

contemporâneo que emerge das demandas sociais e influencia na formação e afirmação da 

identidade do ser humano. Pode-se perceber, ainda, que o indivíduo busca nesses dogmas a 

necessidade de atender não aos seus anseios, mas os desejos da sociedade em que ele está 

inserido. Para ser aceito em um grupo social, precisa preencher os requisitos impostos pelos 

padrões de beleza. 

Observa-se, também, que a mídia é uma grande disseminadora da ideia da magreza 

como padrão de beleza. É ela que, através dos programas de televisão, anúncios em 

revistas, conteúdos na internet e outros, prega a corpolatria que deve ser seguida a qualquer 

preço. A “ditadura da beleza” pode levar aqueles que não fazem parte dos padrões a níveis 

de insatisfação e infelicidade imensuráveis, a ponto de se sentirem fracassadas e inseguras.  

No entanto, o maior problema que um indivíduo pode enfrentar, nesses casos, são os 

transtornos alimentares graves, como bulimia e anorexia nervosas, temas que foram tratados 

em nossos produtos comunicacionais como a intenção de atingir jovens e adultos, para que 

possam perceber que a busca pelo corpo perfeito pode acarretar problemas físicos e mentais 

e até levar à morte.   
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