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RESUMO

O objetivo geral do trabalho centra-se na discussão acerca da temática imagem corporal. 

Frente  a  isso,  buscou-se  delimitar  e  conceituar,  em  termos  teóricos,  tal  assunto, 

possuindo como ponto de partida os estudos existentes na área. A análise desenvolveu, 

ainda, uma discussão sobre os diferentes fatores responsáveis por influenciar a formação 

e transformação da imagem corporal durante as fases de desenvolvimento do indivíduo, 

tendo  em  vista  que,  tal  imagem  é  dinâmica,  desse  modo,  encontra  relação  com  a 

constituição  do sujeito,  bem como exerce  influência  sobre  este.  Também se  intenta 

realizar  uma  reflexão  sobre  os  diversos  casos  em  que  ocorre  uma  disfunção  na 

percepção  da  imagem  corporal,  como  exemplo,  pode-se  citar  os  transtornos  da 

alimentação. Por fim, faz-se menção aos episódios em que o individuo vivencia uma 

alteração  traumática  em  sua  imagem  corporal  e  a  forma  como estes  lidam  com  o 

acontecimento, entre eles, ressaltam-se os casos de amputamento de membros corporais.  

No  que  tange  à  metodologia,  trata-se  de  um  estudo  qualitativo,  ancorado  em  um 

referencial  psicanalítico.  Os resultados apontam que a imagem corporal  desempenha 

grande relevância na vida do sujeito, tendo em vista que a percepção que este possui de 

seu corpo é responsável por possibilitar sua interação e relacionamento com os demais. 

Ressalta-se,  ainda,  que  quando  o  individuo  não  se  encontra  satisfeito  com  a  sua 

percepção corporal, tal insatisfação ou recusa pode acarretar adoecimento.
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ABSTRACT

The aim of this work focuses on the discussion theme of body image. Given this, we 

sought define and conceptualize, in theoretical terms,  the subject, having as starting 

point the existing studies on the area. The analysis developed is also a discussion of the 

different factors responsible for influencing the formation and transformation of body 

image during the stages of individual development, considering that such an image is 

dynamic, thus, is related to the constitution of the subject and influence on this. It also 

intends to develop a reflection on the various cases in which a malfunction  occurs in 

the perception of body image, as an example, we can mention eating disorders. Finally, 

mention is made of the episodes which an individual experiences a traumatic change in 

their body image and how they deal with the event, among them; we emphasize the 

cases  of  amputated  members.  Regarding  a  methodology,  it  is  a  qualitative  study, 

grounded in a psychoanalytic approach. The results indicate that body image plays very 

important in the life of the subject, given that the perception that this has you body is 

responsible for enabling their interaction and relationship with others. It should be noted 

also  that  when  the  individual  is  not  satisfied  with  your  body  awareness,  such 

dissatisfaction or refusal may lead to illness. 
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