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1. RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo analisar a satisfação com a imagem corporal de 

universitárias de diferentes áreas de conhecimento. As participantes do estudo 

foram  estudantes universitárias do sexo feminino, na faixa etária de 18 a 35 anos de 

uma Faculdade particular do interior do Estado de São Paulo. Os instrumentos 

utilizados na pesquisa foram: - questionário contendo dados sócios demográficos e 

informações relacionadas ao peso corporal; - Escala de Avaliação de Satisfação 

com a Imagem Corporal que tem como objetivo avaliar o nível de satisfação com a 

imagem corporal. A coleta de dados foi realizada coletivamente na própria sala de 

aula das universitárias. Os dados preliminares demonstraram que em média as 

universitárias estão as vezes satisfeitas com a sua imagem corporal e as vezes não 

estão satisfeitas. 

PALAVRAS-CHAVES: imagem corporal; universitárias; satisfação com aparência. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Constata-se, nas últimas décadas, o aumento do interesse da sociedade na 

busca  pelo corpo perfeito. A mídia, através das propagandas, cultua a beleza 

corporal e associa o poder, o sucesso e a aceitação social a boa aparência. Como 

consequência direta disso, é possível perceber um aumento no índice de pessoas 

insatisfeitas com a sua própria aparência. 

 Um dos problemas relacionados a insatisfação da sua aparência é a imagem 

corporal. De acordo com Tavares (2003) a imagem corporal é composta pelas 

experiências vivenciadas e conceitos que o indivíduo tem do seu próprio corpo, é a 

representação mental do corpo elaborada pelo sujeito. Não podemos esquecer que 

a imagem mental é subjetiva, pois é construída com base na percepção. 

 Sendo assim, a imagem corporal não está somente relacionada à dimensão 

visual e sim a todas as dimensões, sendo elas: afetivas, sociais e fisiológicas.  

 Ainda sobre a imagem corporal, Schilder (1994) destaca que a mesma se 

define pela forma como o indivíduo experiencia o seu corpo psicologicamente, 

podendo então ser  considerado um fenômeno psicológico.  

 Levando em conta as ideias de Tavares (2003) a imagem corporal é a 

identidade do corpo e esta reflete a forma como o indivíduo se relaciona com o 

mundo, sendo assim deve ser compreendida como característica única de cada ser 

humano. 



 A respeito da imagem corporal, Damasceno et al.(2005) relata que a mesma é 

o desenho do corpo, em todas as suas características, criado pela mente e 

subsidiado pelos sentimentos. Sendo assim, a imagem corporal pode sofrer 

diferentes influências. 

 Outro aspecto que é necessário discutir é a busca da satisfação com a 

imagem corporal. Essa busca pode levar ao sujeito a pratica de atividades variadas 

para melhorar a aparência física.  

 Levando em conta os apontamentos de Tavares (2003) a imagem corporal 

não está presa aos limites do próprio corpo e interage com aspectos sociais. É em 

função dos estereótipos de beleza que os indivíduos são constantemente 

encorajados a investir, no sentido de virem a ter um corpo ideal. 

 Para Silva e Lange (2010) a beleza simboliza sucesso pessoal e profissional e 

os indivíduos perseguem  essa perfeição corporal imposta pela sociedade.  Essa 

busca incessante acaba contribuindo para aumentar o vazio enquanto seres 

humanos,  pois indiretamente eles entendem que a busca por uma imagem corporal 

ideal nunca vai terminar. A cada momento novos padrões de beleza são impostos 

pela sociedade. 

  

3. OBJETIVO 

 Analisar a satisfação com a imagem corporal de universitárias de 

diferentes áreas de conhecimento.  

 

4. METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo. Para a realização da pesquisa 

foi realizado o levantamento do número de mulheres matriculadas na Faculdade na 

faixa etária de 18 a 35 anos, nos 32 cursos de graduação o  que totalizou 1859 

mulheres. Para o cálculo do tamanho da amostra representativa da população foram 

aplicados critérios estatísticos que  possibilitem validar os resultados obtidos. Os 

instrumentos utilizados na pesquisa foram: Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; - questionário contendo dados sócio demográficos e informações 

relacionadas ao peso corporal; - Escala de Avaliação de Satisfação com a Imagem 

Corporal (FERREIRA; LEITE,2002).  

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 A coleta de dados foi realizada coletivamente na própria sala de aula das 

alunas após a autorização da diretoria pedagógica.  Foram explicados os objetivos 

da pesquisa e realizada a leitura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido - 

TCLE para então distribuir o instrumento para as que concordaram voluntariamente 

em participar. Todas as participantes assinaram o TCLE, que forneceu informações 

sobre a preservação, integridade, benefícios e a garantia do sigilo de cada uma. O 

tempo médio de aplicação dos instrumentos foi de aproximadamente 20 minutos. A 

análise dos dados preliminares foi realizada por meio da estatística descritiva, 

gerada pelo programa Microsoft Office Excel. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Participaram deste estudo até o momento 347 universitárias, na faixa etária 

de 18 a 35 anos, de vários cursos de graduação. De acordo com os dados 

preliminares a população pesquisada pode ser caracterizada como: 78% solteiras, 

16% casadas e 6% (viúva, separada ou amasiada); 70% não realizam nenhum tipo 

de procedimento estético e 67% não realizam atividades esportivas. No tocante a 

satisfação com a imagem corporal foi possível constatar até o momento que a 

pontuação média foi de 75 pontos, classificando a maioria das universitárias como 

satisfeitas às vezes sim e às vezes não com a imagem corporal. 
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