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RESUMO 

 

A imagem corporal (IC) é definida como a percepção do indivíduo sobre o corpo. Vários 

desfechos clínicos, sociais, de saúde e psicológicos podem afetar a percepção sobre a IC. 

Há indícios na literatura de que a personalidade é capaz de influenciar a forma como a 

pessoa experiencia e percebe o próprio corpo. Jovens, especialmente do sexo feminino, 

geralmente apresentam maior insatisfação corporal. Estudantes universitários que, na 

maioria dos casos são jovens, vivenciam diversas mudanças e são mais suscetíveis ao 

sofrimento psicológico e ganho de peso. Sendo assim, compõem um grupo vulnerável e 

que demanda investigações e cuidados. A partir destas considerações, a presente 

dissertação teve por objetivo aprofundar o conhecimento sobre as relações entre 

personalidade e imagem corporal em estudantes universitários. Para isso, foram realizados 

dois estudos. O primeiro foi uma revisão sistemática da literatura. Os resultados da revisão 

sistemática constataram que a alta expressão do Neuroticismo estava associada de forma 

unânime à insatisfação com a imagem corporal em todos os estudos analisados.  

Extroversão e Conscienciosidade também se mostraram relacionados à satisfação com a 

imagem corporal na maioria dos estudos. Abertura e Amabilidade apresentaram resultados 

divergentes. O segundo estudo, do tipo empírico, investigou relações entre a imagem 

corporal (global e com diferentes dimensões do corpo), com fatores e facetas de 

personalidade. Também foram avaliadas relações da imagem corporal com o sexo, índice 

de massa corporal (IMC), renda e uso de redes sociais. A amostra foi composta por 398 

universitários com idades entre 18 e 55 anos, sendo 74,4% do sexo feminino. Os 

instrumentos utilizados foram: questionário sociodemográfico, Teste de Silhuetas, Escala 

Situacional da Satisfação Corporal e Big Five Inventory-2. Para o Teste das Silhuetas, 

somente o Neuroticismo se relacionou com a imagem corporal. Ao usar o instrumento 

multidimensional, todos os fatores, com exceção de Amabilidade, se relacionaram com o 

construto, embora as associações com satisfação corporal sejam mais fortes, nessa ordem, 

com baixo Neuroticismo e com altos níveis de Extroversão e Conscienciosidade. Relações 

da imagem corporal com IMC, renda e uso de redes sociais foram identificadas. O modelo 

multivariado identificou uma magnitude diferente da associação entre imagem corporal, 

personalidade, IMC, renda e uso de redes sociais por sexo, confirmando a necessidade de 

considerar a última variável nos estudos da temática. Os resultados da presente dissertação 

são inéditos no Brasil e promissores, podendo ser de interesse de pesquisadores e de 



profissionais de saúde que trabalham com jovens que vivenciam autopercepções negativas 

do corpo. 

  

Palavras-chave: imagem corporal, personalidade, modelo dos cinco grandes fatores, 

estudantes; ensino superior.  

 

  



ABSTRACT 

 

Body image (BI) is defined as the individual's perception of the body. Diverse clinical, 

social, health and psychological outcomes can affect the perception of BI. There is 

evidence indicating that personality can influence the way a person experiences and 

perceives his own body. Young adults, especially females, are more prone to body 

dissatisfaction. University students who in most cases are young are more susceptible to 

psychological suffering, and weight gain. Therefore, they are a vulnerable group that 

demands investigations and care. Based on these considerations, the present thesis aimed to 

deepen the knowledge about the relationships between personality and body image in 

university students. For this purpose, two studies were carried out. The first one refers to a 

systematic review of the literature to analyze the association between these variables in 

university students. The results of the systematic review were analyzed from seven studies 

that met the inclusion criteria. It was found that the high expression of Neuroticism was 

unanimously associated with dissatisfaction with body image in all the studies analyzed. 

The factors Extroversion and Conscientiousness were also shown to be related to 

satisfaction with body image in most studies. Less blunt evidence was found for 

Agreeableness and Openness, with divergent results between studies. The second study, an 

empirical one, investigated relationships between body image (global and with different 

body dimensions), with personality factors and facets. Relationships between body image 

and participants' sex, body mass index (BMI), income, and use of social networks were 

also evaluated. The sample consisted of 398 university students aged between 18 and 55 

years, 74.4% female. Body image was assessed with a dichotomous instrument 

(Silhouettes Test) and a multidimensional instrument (Situational Body Satisfaction Scale - 

ESSC). The results found differences in the relationship of personality with BI depending 

on the instrument used. When using the Silhouettes Test, only Neuroticism was related to 

body image. When using the multidimensional instrument, all factors, except for 

Agreeableness, were related to the construct, although the associations with body 

satisfaction are stronger, in that order, with low Neuroticism and with high levels of 

Extroversion and Conscientiousness. Relationships between BI and BMI, income and use 

of social networks were identified. The multivariate model identified a different magnitude 

of the association between body image, personality, BMI, income, and use of social 

networks by sex, confirming the need to consider the last variable in studies on the field. 

The results of this thesis are unprecedented and promising in Brazil and may be of interest 



to researchers and health professionals who work with young people who experience 

negative self-perceptions of the body. 

 

Keywords: body image, personality, big five model, students, higher education. 
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1. Introdução Geral 

A imagem corporal (IC), ou seja, a forma como a pessoa percebe o próprio corpo, é 

um fenômeno complexo e multidimensional, que envolve aspectos cognitivos, afetivos, 

sociais e culturais (Adami et al., 2005). Tavares et al. (2010) conceituam a imagem corporal 

como a representação que o indivíduo forma sobre o tamanho, estrutura, forma e contorno de 

seu corpo, junto com os sentimentos em relação a essas características. A construção da IC 

está associada às concepções determinantes da cultura e da sociedade. Na história, ocorreram 

modificações das formas de apresentação e representação da imagem corporal, com 

consequências notáveis para o indivíduo e para a sociedade (Adami et al., 2005).  

A imagem corporal está firmada em uma estrutura sociocultural, na qual estão 

envolvidas tendências de grupos sociais cuja valorização de modelos corporais, papeis 

sociais, comportamentos e atitudes são moldados a partir de uma comunicação e reprodução 

coletivas (Carvalho et al., 2017; Girard et al., 2018). Em toda comunidade, há um ideal de 

corpo compartilhado socialmente, que provoca sentimentos de identificação ou rejeição dos 

padrões de corpo ali existentes (Pinheiro et al., 2020). A nível individual, a imagem do corpo 

influencia a satisfação que uma pessoa tem sobre ela mesma (Prabhu & D’Cunha, 2018; 

West, 2017). Dessa maneira, a autoimagem é desenvolvida e reavaliada constantemente 

durante a vida, havendo uma tendência de a necessidade social sobrepor-se às necessidades 

individuais (Barbosa et al., 2011). 

De acordo com Cash e Pruzinsky (2004), a imagem corporal é um conceito amplo e 

multifacetado. Sua definição é entendida por diferentes perspectivas, que englobam os 

processos biológicos, psicológicos e socioculturais, numa dialética constante entre eles 

(Avalos et al., 2005; Tylka & Wood-Barcalow, 2015). Em virtude das múltiplas influências 

teóricas, embora o início dos estudos de IC não seja recente, seu conceito tem divergências de 

visão e amplitude. Thompson et al. (1999) observaram que o termo imagem corporal é 

complexo devido a diferentes usos, componentes e interpretações que o perpassam. IC é uma 

compreensão teórica estabelecida, porém por haver termos diferentes com a mesma 

definição, deve existir clareza na definição adotada pelo pesquisador, para que não seja 

contraditório no alcance do objetivo (Neves et al., 2015). Dessa forma, conceitos como 

imagem corporal, autoimagem corporal e percepção da imagem corporal geralmente são 

usados como sinônimos para definir a apreciação subjetiva em relação ao corpo, suas 

medidas e contornos. 

A imagem corporal pode se expressar em forma de satisfação ou insatisfação com o 

próprio corpo. Pessoas satisfeitas e que apreciam o próprio corpo geralmente apresentam 
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melhor qualidade nas relações interpessoais e vida (Cash & Pruzinsky, 2004). De modo 

contrário, a insatisfação com a IC pode prejudicar o convívio social (Cardoso et al., 2020), se 

associar à baixa autoestima e até mesmo tornar uma pessoa mais vulnerável ao 

desenvolvimento de condições clínicas como transtornos alimentares (Kessler & Poll, 2018; 

McLean & Paxton, 2018). Desta maneira, o estudo da imagem corporal é uma questão de 

saúde pública. 

A satisfação com o corpo pode ser influenciada pela mídia, idade, sexo, Índice de 

Massa Corporal (IMC), prática de atividade física e dietas, dentre outros fatores (Fernández-

Bustos et al., 2019; Flores et al., 2020; Rothwell & Desmond, 2018). Entre outras 

consequências negativas, a insatisfação com a IC pode levar a uma busca maior por 

procedimentos cirúrgicos (Campos, 2021). De acordo com a International Society of 

Aesthetic Plastic Surgery - ISAPS (2020), o Brasil é recordista em número de intervenções 

estéticas cirúrgicas, tendo sido realizados 1.493.673 procedimentos no ano de 2019. No 

entanto, não se sabe, ao certo, quantas dessas pessoas foram avaliadas antes das intervenções 

e quantas manifestaram satisfação em relação aos resultados das cirurgias.  

Além de variáveis sociodemográficas, a relação entre o construto personalidade e 

imagem corporal tem ganhado cada vez mais interesse da comunidade científica, em função 

do poder preditivo dos traços de personalidade aos níveis de satisfação/insatisfação com o 

próprio corpo (Allen & Walter, 2016; Martin & Racine, 2017). Hartmann e Siegrist (2015) 

apontaram um número crescente de pesquisas que mostraram a relação entre traços de 

personalidade e imagem corporal. De maneira geral, a personalidade pode ser compreendida 

como um conjunto de padrões estáveis relativos à experiência emocional, sociabilidade, 

crenças, valores e atitudes previsíveis, com razoável confiabilidade, em diferentes 

circunstâncias (Figueiró et al., 2010). 

A literatura especializada tem demonstrado a consistente relação entre altos níveis de 

expressão do fator Neuroticismo e a insatisfação com a imagem corporal. Sabe-se que esse 

fator se manifesta pela autoestima baixa, vulnerabilidade aos estímulos externos, presença de 

pensamentos negativos e catastróficos e maior irritabilidade (Benford & Swami, 2014). Em 

relação aos demais fatores de personalidade, há divergências nos resultados dos estudos. Há 

pesquisas que encontraram associação e outras que não encontram (Allen & Robson, 2020; 

Allen & Walter, 2016). As diferenças nos estudos podem estar relacionadas a diferenças 

metodológicas, como por exemplo, tipo de população investigada, instrumentos utilizados 

para avaliar os construtos, composição da amostra em relação ao sexo. Além disso, há 
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carência de pesquisas que investigam a relação das facetas da personalidade com a imagem 

corporal, análise necessária para ampliar a compreensão dessa área (Allen & Robson, 2020).  

Neste sentido, esta dissertação teve como objetivo principal investigar as relações 

entre fatores e facetas de personalidade e a autoimagem corporal em uma população jovem, a 

saber, os estudantes universitários. Esta população foi escolhida pelo fato de o público jovem 

geralmente ser mais influenciado pela desejabilidade da imagem corporal ideal em função das 

expectativas sociais (Tiggemann & Velissaris, 2020). Para alcançar esse objetivo, foram 

realizados um estudo de revisão sistemática da literatura e um estudo empírico com 

estudantes universitários brasileiros. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral da dissertação 

Verificar relações entre a satisfação com a imagem corporal e os cinco grandes fatores 

da personalidade em universitários.  

  

2.2 Objetivo geral do Estudo I  

  Analisar sistematicamente a literatura para encontrar evidências da associação entre a 

imagem corporal e os cinco grandes fatores da personalidade em universitários.  

 

2.3 Objetivo geral do Estudo II  

Verificar relações entre a satisfação com a imagem corporal com os fatores e facetas 

da personalidade e com fatores sociais em universitários brasileiros.  
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5. Conclusão Geral 

A presente dissertação objetivou contribuir com o acúmulo de evidências 

científicas sobre a relação entre imagem corporal e personalidade em universitários. 

Para isso, foram realizados dois estudos, um de revisão sistemática da literatura, e outro 

empírico com 398 universitários das diferentes regiões do Brasil. Os resultados 

reforçaram que a imagem corporal é um conceito complexo e multidimensional, tendo 

em vista que a percepção de diferentes partes do corpo pode variar para uma mesma 

pessoa. Além disso, confirmou-se que a insatisfação com a imagem corporal é comum 

entre homens e mulheres, tendo consequências negativas para o indivíduo, como a 

associação com variáveis psicológicas que indicam sofrimento.  

 Os resultados da revisão sistemática indicaram que níveis elevados de 

Neuroticismo estavam associados à insatisfação com a imagem corporal em todos os 

estudos analisados. Tal achado reforça o fato de pessoas com alto Neuroticismo também 

serem mais sensíveis à rejeição, o que pode aumentar esforços e práticas para atingir um 

corpo ideal, colocando tais indivíduos com maior risco de perceberem sua imagem 

corporal como negativa. A revisão sistemática também encontrou uma associação 

positiva entre Extroversão e Conscienciosidade e satisfação com a imagem corporal na 

maioria dos estudos, enquanto os achados foram menos consistentes para Abertura e 

Amabilidade. O estudo empírico, confirmou esses resultados em grande parte, exceto 

para Abertura, em que houve associações do fator com três das quatro dimensões da 

satisfação com o corpo. As análises das facetas auxiliaram na ampliação do 

conhecimento sobre as relações entre imagem corporal e personalidade. A solidez dos 

resultados, tanto da literatura internacional, como da nacional, por meio dessa 

dissertação, reforça que a personalidade se relaciona com a percepção corporal positiva 

ou negativa independentemente das proporções reais do corpo. 

O estudo empírico também explorou a relação entre alguns desfechos clínicos, 

psicológicos e sociais com a percepção sobre a imagem corporal. A exposição à mídia 

foi um dos fatores que mais contribuíram para percepções negativas do corpo. Esse 

resultado indica a importância de refletir sobre o caráter nocivo de alguns conteúdos 

veiculados nesses meios de comunicação, visando proteger a saúde psicológica dos 

jovens. Conforme esperado, o maior índice de massa corporal também se associou a 

maior insatisfação com o corpo, assim como a maior renda. 

A presente dissertação traz alguns avanços metodológicos com a utilização da 

análise de redes e consequente inclusão de muitas variáveis em um único modelo 
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estatístico. Ao fazer a análise estratificada por sexo, este estudo não só mostra as 

diferenças já esperadas entre homens e mulheres com a imagem corporal, como a 

dinâmica das interações entre as variáveis. Esse tipo de análise possibilita uma visão 

integrativa, complexa e sistêmica, que envolve a imagem corporal. A análise mostrou 

variáveis que devem ser melhor investidas nas intervenções, pelo potencial que elas têm 

de alterar outras variáveis, como o caso do uso das redes sociais. Sendo assim, esse 

estudo reforça a necessidade de intervenções para os jovens universitários insatisfeitos 

com a imagem corporal, que podem ter como consequência a diminuição de custos em 

saúde pública e a minimização dos efeitos danosos de um possível transtorno, como os 

alimentares. 

Por fim, esta dissertação inaugura um campo de estudos no contexto brasileiro, 

tendo em vista que outras pesquisas que avaliaram a relação entre imagem corporal e 

personalidade não foram encontradas na literatura nacional. Entretanto, tal achado 

também reforça que esta área de pesquisa precisa ser ampliada, investigando outras 

variáveis associadas à imagem corporal, como indicadores de saúde mental (estresse, 

ansiedade e depressão), práticas de dietas e exercícios físicos, realização de 

procedimentos estéticos, dentro outros fatores. Pesquisas específicas para amostras 

brasileiras podem trazer informações valiosas para pesquisadores, teóricos e clínicos 

interessados na temática da imagem corporal. 

 


