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INTRODUÇÃO 
 

 

A adolescência tem particularidades próprias da idade que leva a uma 

preocupação com a visão do próprio corpo. Em alguns casos, pode ser o início de 

uma complicação neurótica, a Síndrome da Dismorfobia, caracterizada como um 

complexo em relação à imagem externa. Estudos mostram que 90% dos 

adolescentes sofrem com esta síndrome e quando não superada, levam para a 

idade adulta. 

O corpo então deve ser compreendido pelo indivíduo, pois enquanto parte 

constitutiva de sua existência participa ativamente de sua vida que se desenvolve 

em dimensões de espaço e tempo determinados. O corpo sendo matéria viva, capta, 

armazena e emite informação revelando dimensões conscientes ou não do sujeito. 

Os conhecidos trabalhos de Sheldon mostram que o físico é pré-formado por uma 

ação do inconsciente, na sua forma originária, e que o aspecto genético pode ser 

modificado conforme o ambiente. Desse modo, o corpo também fornece material 

rico para a auto-percepção e autoconhecimento possibilitando resgatar a 

consciência da continuidade entre os seres humanos e destes com a natureza. Essa 

percepção é fruto da maturidade alcançada com as experiências da vida adulta e 

que normalmente falta ao adolescente. 

Em relação à obesidade na população mundial observa-se que na 

atualidade existe uma preocupação mais com o sobrepeso do que com a 

desnutrição como ocorria no passado. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE,) e, recentemente publicada, mostra que metade da 

população brasileira adulta está com peso acima do padrão recomendado para uma 

vida saudável. A pesquisa também mostrou que o excesso de peso em escolares 

adolescentes as maiores prevalências encontram-se em alunos de escolas privadas 

(IBGE, 2010).   

O interesse em desenvolver essa pesquisa é proveniente do fato de que, 

além da formação acadêmica em Nutrição, sempre se buscou conhecer e relacionar 

a expressão corporal com os estados nutricionais e emocionais do sujeito, 

especialmente os adolescentes por se encontrarem em fase de desenvolvimento 

biológico e de autoafirmação de si mesmo. O enfoque dado a este trabalho é 

significativo principalmente porque se refere a um tema que diz respeito ao modo 
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como o adolescente percebe o seu corpo como mediador de suas relações pessoais 

e interpessoais.  

O estudo sobre obesidade em estudantes se justifica também porque o 

ambiente escolar por ser um local de intenso convício social é propício para 

atividades educativas, favoráveis à promoção de hábitos de vida saudáveis, os quais 

devem ser iniciados mais precocemente possíveis. Em muitas situações cabe à 

escola informar os estudantes para a consolidação de hábitos que poderão trazer 

implicações diretas para a saúde na vida adulta. 

Desse modo, devido ao aumento progressivo da obesidade infanto-

juvenil, ressalta-se a necessidade de estudos para poder contribuir, de modo 

positivo, na orientação nutricional  desta faixa etária. 

O trabalho está organizado em três capítulos além da Introdução e das 

Considerações finais. No primeiro capítulo, apresenta-se a revisão bibliográfica, 

seguido do segundo capítulo que apresenta os métodos utilizados, as características 

da amostra e questões objetivas.  Finalizando está terceiro capítulo, que é composto 

dos testes estatísticos e suas correlações. 
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Este capítulo trata sobre vários aspectos da adolescência, a imagem 

corporal, aspectos psicológicos e físicos, o seu desenvolvimento, a obesidade e os 

transtornos alimentares. Apresenta-se, também, uma abordagem sobre o 

adolescente segundo três escolas da psicologia: Psicologia Humanista, Psicanálise 

e Ontopsicologia. 

 

 

1.1 ADOLESCÊNCIA: CONCEITUAÇÃO, CRESCIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 

Segundo a OMS (1965) e Colli (1992) a adolescência, do latim adolescere 

(crescer), compreende o período dos 10 aos 19 anos de idade e é uma transição 

entre infância e a idade adulta.  
Na visão da OMS (1965) e com base nas considerações de Goldestein 

(1995) a adolescência, constitui uma fase repleta de transformações que marcam a 

transição entre a infância e a idade adulta. Muda o corpo, o comportamento social, 

as escolhas alimentares, o estilo de vida.  

Na analise de Gillini (1998) juntamente com Souza (2006) a diversidade e 

intensidade das mudanças muitas vezes encontram o adolescente despreparado e 

podem deixá-lo ainda mais inquieto e vulnerável. Em meio à necessidade de 

rompimento com antigos padrões e de aceitação pelo grupo social, são adotados 

comportamentos saudáveis ou não, influenciados pelo meio sócio-cultural, pelos 

familiares e de seus hábitos, que muitas vezes são mantidos ao longo dos anos. 

Através das ponderações de Souza (1993) e Kemper (1993) geralmente 

na fase inicial da adolescência (10 a 14 anos), conhecida como puberdade, ocorre o 

estirão de crescimento, o aumento rápido das secreções hormonais e o surgimento 

de caracteres sexuais secundários. A fase final (15 a 19 anos) é, por sua vez, 

caracterizada pela desaceleração desses processos (OMS, 1995). O crescimento e 

o desenvolvimento do adolescente constituem processos dinâmicos, com diversas e 
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intensas transformações físicas e funcionais influenciadas pela hereditariedade e 

pelo ambiente físico e psicossocial. 

Entre as alterações biológicas, que são as que melhor caracterizam a 

puberdade, destaca-se o processo de estirão do crescimento, a maturação sexual e 

as modificações na composição corporal.  

Conforme Gillini, (1998) e Dunker (2004) o indivíduo pode tornar-se mais 

emotivo, apresentar conflitos e partir em busca sua identidade. São comuns 

sentimentos de insegurança, incerteza, a necessidade de romper com velhos 

hábitos de pensamento e ação e o estabelecimento de novos padrões. São também 

freqüentes e conhecidas há décadas as variações de apetite, que geralmente 

acompanham seus altos e baixos emocionais.  

 

 

1.1.1 A ANTROPOMETRIA NA ADOLESCÊNCIA 
 

 

A monitorização do crescimento é mundialmente aceita como um 

instrumento único na avaliação de saúde das populações. O estudo da composição 

corpórea de adolescentes é importante especialmente para se obter dados acerca 

da distribuição do peso corporal em seus diferentes componentes, levando em conta 

a relação intima entre a quantidade e a 1997. 
As medidas antropométricas possuem vantagens na monitorização do 

estado nutricional do individuo por poderem representar o crescimento, serem 

expressas através de números, realizadas satisfatoriamente por pessoal treinado e 

por possuírem limitações conhecidas (MARCONDES, 1989). 

Conforme Tanner (1986) e Guedes (1997) a estatura e o peso são, sem 

duvida, os principais e mais conhecidos referenciais antropométricos utilizados na 

avaliação de saúde das populações. 

Para avaliar o estado nutricional do adolescente, a OMS preconiza o uso 

do Índice de Massa Corporal (IMC), o qual deve ser avaliado de acordo com a idade 

e o sexo.1  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  IMC (Kg/m²) = peso (kg) / Altura (m²)                                                      	  
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Em adolescentes, o IMC deve ser avaliado de acordo com o sexo, 

levando-se em consideração a idade, uma vez que esse índice aumenta com ela. É 

um índice antropométrico de peso e estatura combinados, possibilitando a 

classificação do adolescente em baixo peso, eutrófico, risco de sobrepeso e 

sobrepeso, devendo, no entanto, ser utilizado para triagem, e não para diagnostico. 
Pontos de corte para classificação do estado nutricional pelo Índice de 

Massa Corporal. 

 
Indicador do Estado Nutricional Pontos de Corte: Valores em percentil 

Baixo peso < percentil 50 
Normalidade > percentil 50 e < percentil 85 
Risco de sobrepeso > percentil 85 e < percentil 95 
Sobrepeso > percentil 95 
Fonte: SILVA, Sandra Maria C. S. da; MURA, Joana D’Arc P. Tratado de alimentação, nutrição e 
dietoterapia. São Paulo: Roca, 2007. 

  

 

1.1.2 MODIFICAÇÕES NOS PADRÕES ALIMENTARES E NA 
ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

Segundo Souza (1993) e Goldestein, (1995) durante toda a adolescência 

ocorrem mudanças importantes no comportamento social, assim como nos hábitos 

alimentares.  

Os adolescentes convivem atualmente com uma realidade de aumento de 

consumo de produtos ricos em gorduras e, ao mesmo tempo, com a propagação de 

um estilo de vida sedentário, aliado às novas tecnologias, que têm diminuído o gasto 

energético (MARTINEZ, 1999). É sabido que a saúde, prevenção de doenças, 

melhoria da capacidade funcional e socialização dos adolescentes estão 

relacionadas á pratica de atividades físicas (GUEDES, 1997). 

Na verdade, atualmente, os jovens têm optado por meios de diversão 

mais passivos em substituição aos exercícios físicos, acreditando na falsa idéia de 

que a rotina agitada já engloba movimentação e gastos energéticos suficientes. 

(GUEDES, 1997). As modificações no padrão alimentar e na pratica de atividades 

físicas, com a introdução do fast-food e aumento do sedentarismo aumentaram o 

risco de acúmulo de peso e gordura na adolescência (MAHAN, 2002). 
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Segundo Wiseman (1992), algumas pesquisas demonstram que está 

havendo na atualidade uma transição nutricional em diferentes países do mundo, 

levando para uma dieta mais rica em gorduras (particularmente as de origem 

animal), açucares e alimentos refinados, e reduzidos em carboidratos complexos e 

fibras. Esta nova dieta é conhecida como “dieta ocidental” e sendo consorciada na 

atualidade com um declínio de exercícios físicos, provoca alterações na composição 

corporal, principalmente um aumento da gordura corporal.  

Conforme Shaw (2002) no Brasil também está ocorrendo esta transição 

nutricional e, como decorrência deste fator e de outros fatores socioeconômicos, 

está acontecendo uma diminuição progressiva da desnutrição e um aumento 

concomitante da obesidade. 
Na percepção de Whitenton (2002) a mídia transmite atualmente uma 

gama de mensagens para o publico adolescente. Numa sociedade cada vez mais 

sedentária e em meio a umas transições epidemiológicas, que desloca o problema 

centrado na desnutrição para a obesidade, surge uma busca incessante por um 

padrão de corpo ideal.  

Em sua opinião Wardle (2003) A publicidade é mantida pela indústria de 

consumo, que constrói uma realidade favorável para se estabelecer no mercado e 

influenciar o consumidor, através de imagens, falas e diversos recursos, repletos de 

persuasão, imediatismo e reforços. É divulgado, especialmente para as mulheres, o 

modelo de perfeição do corpo magro, associando-o a realizações e felicidade. Além 

disso, há estímulos para uma série de padrões de comportamento, especialmente 

através da televisão. Nos dias atuais, não é raro assistir a cenas em que os 

protagonistas frequentem academias, façam dieta, fumem ou carreguem consigo um 

copo de bebida alcoólica.  

 

 

1.2 A OBESIDADE: DEFINIÇÕES E CAUSAS 
 

 

A obesidade não se trata apenas de excesso de peso corporal, mas 

também de tecido adiposo.  Um indivíduo que possui grande peso corporal pode 

apresentar excesso de massa muscular e diferenciadas quantidades de gordura, 

associados ou não a uma sólida construção óssea. Por outro lado, um indivíduo 
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co(m peso inferior ao esperado pode apresentar uma tendência genética a ser 

magro ou, mais gravemente, deficiências nutricionais que comprometam seu 

desenvolvimento físico. (GUEDES, 1997). 
No prisma de Silberstein (2000) e Matos (2005) a obesidade trás, 

também, consequências psicológicas e sociais. Há relações significativas com as 

preocupações relativas ao peso e a insatisfação corporal. Já nas afirmações de 

Shaw (1996) e Tiggemann (1994) crianças e adolescentes com excesso de peso 

possuem uma pior imagem corporal e autoestima quando comparados com aqueles 

de peso normal. 
Estudos (Keppe, 2005) demonstram que diversos países estão passando 

pela “ocidentalização” dos hábitos de vida, que incluem: 

- Aumento de a ingestão alimentar decorrente de hábitos inadequados, 

como aumento no consumo de lípides saturados, açúcar e alimentos refinados. 

- Diminuição do gasto energético diário decorrente da automação dos 

afazeres básicos, diminuição da atividade física espontânea e de lazer, com 

consequente aumento da vida sedentária. 

Segundo Campos (1993) identificaram-se as seguintes características 

psicológicas em adultos obesos por hiperfagia: passividade e submissão, 

preocupação excessiva com comida, ingestão compulsiva de alimentos e drogas, 

dependência e infantilização, primitivismo, não aceitação do esquema corporal, 

temor de não ser aceito ou amado, indicadores de dificuldades de adaptação social, 

bloqueio da agressividade, dificuldade para absorver frustração, desamparo, 

insegurança, intolerância e culpa. No que diz respeito ás crianças obesas, esta 

autora afirma ainda que elas sejam mais regredidas e infantilizadas; ter dificuldades 

de lidar com suas experiências de forma simbólica, de adiar satisfações e obter 

prazer nas relações sociais, de lidar com a sexualidade, além de uma baixa 

autoestima e dependência materna. 

Na conjuntura de Kahtalian (1992) considera que o ato de comer, para os 

obesos, é tido como tranquilizador, como uma forma de localizar a ansiedade e a 

angustia no corpo, sendo apresentadas também dificuldades de lidar com a 

frustração e com limites. 

A obesidade é considerada uma síndrome multifatorial na qual a genética, 

o metabolismo e o ambiente interagem, assumindo diferentes quadros clínicos, nas 

diversas realidades socioeconômicas. 
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Sobre obesidade Fisberg (1995) considera que, entre as alterações do 

nosso corpo, a obesidade é a mais complexa e de difícil entendimento, havendo a 

necessidade de uma abordagem multidisciplinar do problema. Neste sentido, 

Kahtalian (1992) argumenta que é preciso abordar a fome em seu aspecto 

psicossocial, sendo esta, juntamente com a sede, as duas forças motivadoras 

conhecidas mais prazerosas. Assim, os aspectos psicológicos também devem ser 

levados em conta, visto que os casos de obesidade causados por patologias 

endócrinas ou genéticas bem definidas constituem um percentual muito pequeno 

(LOPES, 1995). 

Segundo Andrade (1995) em um estudo no ambulatório de Obesidade 

Infantil da Universidade Federal de São Paulo, 134 crianças atendidas, verificou que 

76,8% apresentavam razões emocionais importantes, associadas ao surgimento e a 

evolução da obesidade. Assim estudos que busquem entender as características 

psicológicas à obesidade são muito importantes. 
A famosa fase oral, descrita por Sigmund Freud revela o fato 

incontestável de que a primeira forma de prazer do bebê acontece através da boca e 

especificamente do ato de sugar o leite materno. A interação da mãe com o bebê e, 

posteriormente a interação da família com a alimentação da criança, constitui fator 

fundamental no surgimento de alguns casos de obesidade. 

Muitas mães e famílias têm uma excessiva preocupação com a 

alimentação da criança e a alimentam de forma exagerada, criando um habito 

alimentar que pode se perpetuar. Às vezes a alimentação é recompensada e 

elogiada de forma acentuada, criando na criança uma sensação de bem estar e 

afetividade associada ao alimento. 

É inegável que uma das melhores formas de socialização e busca ao 

afeto e, muitas vezes quando buscamos afeto, buscamos também algum alimento, 

fazendo esta associação de forma inconsciente. Quando a pessoa não tem o afeto 

desejado, ela pode buscar este afeto através do alimento, muitas vezes sem se dar 

conta, fazendo, desta forma, um processo conhecido como “compensação”. 

A localização da somatização, no entanto, para muitos, traz tranquilidade 

e paz. Não precisam pensar em dificuldades emocionais, e sim, em controlar peso. 

Auto-regulação da alimentação é entendida como o desejo de comer, despertado 

por sensações fisiológicas, já o apetite tem sido descrito como desejo de comer, que 

envolve a lembrança da sensação agradável de estar satisfeito. Ele é despertado, 
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por exemplo, pela aparência do alimento, seu cheiro, seu sabor e é a maior força 

psíquica na regulação da ingestão do alimento no homem. 

Kahtalian (1992) acrescenta que a fome biológica é desagradável, 

dolorosa e só se encerra pela comida. Já o apetite procura o prazer, a satisfação 

libidinosa, não obedece às reservas calóricas. No primeiro, o corpo pede a comida, 

no segundo, a mente é quem pede. Outro problema ligado à regulação da fome é a 

saciedade. De acordo com Anjos (1983) o obeso apresenta uma redução da 

sensibilidade para os sinais regulares de “parada”. 

Também Kadocsa (1994), descreve dois sistemas da saciedade: uma 

“saciedade física” e uma “saciedade psíquica” correspondente a fome pelo alimento 

e o da fome pelo que o alimento simboliza, este ultimo insaciável organicamente. 

Conforme Kalina e Lawfer (1974), por meio da comida o obeso procura, 

em um infrutífero esforço, saciar sua fome de proteção. A maioria dos “comedores 

compulsivos” não só depende da comida para ser feliz, como também é dependente 

no seu estilo de vida. 

Busca ainda o mesmo tipo de satisfação que recebia na relação primitiva 

com a mãe: prazer oral, segurança básica, sensação de estar seguro nos braços da 

mãe, auto estima elevada com sentimento de ser amado e valorizado. (CHIMICATI; 

MACIEL, 2005). 
Segundo Meneghetti, o obeso é um sujeito que esta se provendo de 

afeto. Através do corpo, ele monopoliza para si todo o afeto para superar frustrações 

psicológicas e afetivas. Portanto, se é forçado a emagrecer, ele não está de acordo, 

porque se sentiria ainda mais angustiado e frustrado. Explica também,  que o obeso, 

além disso, é tal não porque come muito, mais porque coloca em moto uma 

metabolização máxima em tudo aquilo que come. Uma pessoa normal come, porém 

expele o excesso; em vez disso, o obeso metaboliza tudo, inclusive as sobras. É 

inútil fazê-lo praticar movimentos ou esporte (MENEGHETTI, 2005). 

 

 

1.3 IMAGEM CORPORAL: CONCEITO E DEFINIÇÃO 

 

 

O conceito de imagem corporal é bastante amplo: trata-se de uma 

ilustração mental do tamanho, forma e imagem do corpo, moldados de acordo com 



13	  
	  

os sentimentos relacionados a essas características bem como às partes que o 

constituem (SLADE, 1994). 

É uma construção cognitiva individual e de interação com o ambiente, 

sendo sua elaboração realizada dia a dia e completamente flexível às mudanças. 

Em 1935, Paul Schidler elaborou a seguinte definição, aceita até os dias atuais: 

 
A imagem do corpo humano é a figura de nosso próprio corpo que 
formamos em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo aparece para 
nós vemos partes da superfície corporal. Além de tudo isso há a experiência 
imediata da existência de uma unidade corporal. Esta unidade é percebida e 
é mais do que uma percepção, nós a denominamos um esquema de nosso 
corpo ou modelo postural do corpo. Cada emoção modifica a imagem 
corporal (SCHILDER, 1999, p.26). 

 
Dessa forma, como colocado pelo autor, na construção da imagem há 

uma interação de inter-relação entre fatores pessoais: fisiológicos, neurais, 

psicológicos, sociais e emocionais. A imagem corporal não se baseia apenas em 

associações, memórias e experiências, mas também em intenções, aspirações e 

tendências (TAVARES, 2003). 

Esta imagem, contudo, só existe porque não somos corpos isolados – os 

corpos convivem e são corpos entre outros corpos. Assim, para a construção da 

autoimagem, precisamos ter outros corpos à nossa volta (SCHILDER, 1999). 

As sensações corporais envolvidas no desenvolvimento da Imagem 

Corporal não estão restritas às impressões táteis, térmicas e dolorosas, mas 

também àquelas provenientes de músculos e seus invólucros, tendões, intervenções 

musculares e vísceras (SCHILDER, 1999). 

A partir de uma experiência sensorial do mundo e de si o corpo adota 

uma nova postura ou movimento que se registra de forma plástica. Isto permite à 

atividade cortical criar uma relação com cada novo grupo de sensações impressas 

pela alteração da postura. Surge assim uma nova representação (SCHILDER, 

1999). 

 

 

1.3.1 A insatisfação da imagem corporal no adolescente  
 

 

Conforme Castilho (2001) e Tavares (2003) ter uma boa aparência não 

significa necessariamente uma imagem corporal positiva, pois isto depende de 
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outros fatores, como o estado de espírito e a visão da vida. Porem, os indivíduos 

possuem crenças e atitudes quanto à visualização da beleza e estética, que 

influenciam o modo como estes se caracterizam e se relacionam com os outros. Tais 

conceitos e percepções, bem como o significado da aparência na vida, são 

aprendidos através do ambiente, das vivencias e da cultura, que padroniza o que é 

ou não atraente. 

A sociedade moderna atual cultua o físico e a aparência. A magreza 

ocupa lugar de grande destaque e acaba por relacionar-se à aceitação social. 

(SAIKALI, 2004). Na análise de Rodin (1995) e Gambardella (2005) a cultura 

ocidental, ser magra corresponde a ser competente e atraente. O excesso de peso, 

por outro lado, associa-se a conceitos pejorativos, como a falta de cuidado pessoal e 

motivação. 

A valorização do corpo perfeito, intimamente relacionado à imagem de 

poder e de mobilidade social cresce, enquanto contraditoriamente há diminuição no 

nível de atividades físicas e aumento do consumo de alimentos hipercalóricos e 

gorduras pela população (SCHWARTZ; BROWNELL, 2004). 

Concomitantemente Mcardle (1996) e Gillini (1998) acreditam que o 

aumento considerável na conscientização popular sobre os benefícios da boa 

nutrição para a saúde, os anunciantes associaram, ao longo dos últimos anos, uma 

serie de imagens e sugestões publicitárias ao corpo esguio, tornando este ainda 

mais valorizado e considerado belo pela sociedade atual. Dessa forma, como 

agravante, ao ato de emagrecer, de modo confuso e arbitrário, são atribuídos 

diversos significados subliminares de admiração e poder como “ser bonito” e “ter 

sucesso”. 

Segundo Pickring (1996) alguns autores correlacionam a insatisfação 

corporal das adolescentes com o total de horas dedicadas a assistir televisão. 

Acredita-se que, quanto maior a exposição a imagens consideradas 

ideais, veiculadas através da mídia, maior é chance de adoção de comportamentos 

características dos transtornos da alimentação (STICE, 1994). 

Em 1994 Meneghetti elaborou o seguinte: 
 
Quase todos nós sofremos um impacto com o nosso corpo segundo 
categorias externas; que é submetido a uma critica cruel externa o ponto 
onde o Ser se fixa, sorri e se faz história: o nosso corpo. Se julgamos por 
aquela mínima parte onde não é aceito pelo que afirma intrinsecamente, na 
mesma medida o homem perde seu eu. (MENEGHETTI, 1994, p. 69). 
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O autor supracitado entende que, o homem não pode contradizer aquilo 

que já é. Existe, porém, um limiar de tolerância para a contradição, uma zona 

elástica além da qual a individuação cede e se da à morte. Se o homem é projeção 

do ser, o seu escopo, a ação de quanto é, é auto conservar-se. A individuação 

pretende a autoafirmação de si mesma e por essa lei desencadeia a auto-

conservação, que primariamente se exprime nos seus órgãos (MENEGHETTI, 2005) 

 

 

1.3.2  A distorção da imagem corporal e transtornos alimentares 
 

A adolescência é, especialmente dentre as meninas, uma fase marcada 

por uma grande vulnerabilidade psicológica, preocupações e insatisfação com a 

autoimagem corporal (SZTAINER, 2006).  

Com base nas aspirações de Nunes (2003), Giugliane (2006), Schermer 

(1999), Vilela (2004) e Sztainer (2006) a realidade atual de fervor pela magreza e 

temor à obesidade, de modo geral, pode criar distorções e insatisfações seguidas de 

comportamentos prejudiciais ao desenvolvimento dos adolescentes, e maior risco 

para a ocorrência de transtornos de diversas espécies.  

A imagem corporal influencia na ocorrência dos transtornos alimentares, 

na medida em que interfere na autoestima, no modo como o individuo se vê e no 

modo como acredita ser visto (STENZEL, 2006). 

Souza (1993) e Goldestein (1995) explicam que muitos comportamentos e 

atitudes alimentares apresentados durante a adolescência podem ser simplesmente 

funcionais ou reativos momentos vivenciados, servindo, nesse caso, como 

manifestações de autonomia, independência ou adaptação.  

Mas por outro lado, segundo Borges (2002), Guedes (2002) e Nunes 

(2003), podem ser indicativos de uma excessiva preocupação com a imagem ou de 

uma predisposição aos transtornos alimentares, tais como a anorexia e bulimia 

nervosas, doenças psiquiátricas  

Conforme analise de Borges (2002), Guedes 2002 e Nunes (2003) o 

aparecimento da anorexia pode ocorrer desde a idade escolar até a adolescência e 

da bulimia numa faixa etária mais ampla. Ambos os transtornos são acompanhados 

por alterações na autoimagem corporal. 
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Segundo Borges (2002), Guedes 2002 e Nunes (2003) na anorexia há 

excesso de atividades físicas e emagrecimento intenso (IMC < 17,5Kg/m²), levando 

a alterações orgânicas maiores, tais como distúrbios endócrinos, amenorreia, 

braquicardia e hipotermia.  

A bulimia nervosa é acompanhada de episódios de compulsão alimentar 

(binge ou hiperfagia), seguidos da indução de vômitos e/ou abuso de laxativos 

“comportamentos compensatórios”. 

Novamente, conforme Borges (2002), Guedes 2002 e Nunes (2003) as 

pacientes bulimias geralmente têm peso corporal considerado normal ou um 

pequeno sobrepeso e podem apresentar, em função da pratica continuada de 

vômitos, dentes estragados e cariados, lesões renais e aumento das glândulas 

parótidas. 

Nunes (2003) e Stenzel (2006) acreditam que na anorexia, a inadequação 

na percepção do corpo é mais acentuada e grave que na bulimia. O paciente com 

anorexia pode não reconhecer seu estado de desnutrição e, ainda, exagerar-se mais 

gordo do que realmente é. Os pacientes com bulimia, por outro lado, apresentam 

maior insatisfação com a imagem, e geralmente encontra-se com peso ideal para 

estatura ou leve sobrepeso. 

As preocupações relativas à imagem corporal são apenas um dos 

sintomas apresentados pelos indivíduos com transtornos alimentares. Não é 

somente a insatisfação e inadequada percepção da imagem que definem as 

distorções relacionadas aos transtornos alimentares. (STENZEL, 2006).  

Há muito além de uma insatisfação com a forma e peso corporais. Além 

disso, distorções na imagem são conceitos diferentes de distúrbios com a imagem. 

(STENZEL, 2006). 

Concluindo, as manifestações de sintomas e modificações alimentares 

funcionam como uma tentativa de canalizar os afetos negativos gerados através de 

diversas situações (SOMENZI, 2006). 

 

 

1.4 A ADOLESCÊNCIA SEGUNDO A PSICOLOGIA   
 

 

Freud e Rogers são os maiores representantes de duas forças na 
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psicologia: a Psicanálise e a Psicologia Humanística, respectivamente. Também são 

os criadores de duas abordagens psicológicas de grande repercussão e como tal, 

deixaram nos trabalhos que legaram à humanidade a marca de suas personalidades 

e das influências que sofreram de suas culturas. 

A Psicanálise de Freud foi influenciada pela física newtoniana pelo 

cartesianismo e pela época vitoriana. A Abordagem Centrada na Pessoa, de Carl 

Rogers, é marcantemente holística e fenomenológica: fruto de uma cultura mais 

aberta sexualmente e democrática. 

Suas teorias do desenvolvimento humano refletem essas influências, 

assim a necessidade de dividir o desenvolvimento humano em fases, comum a 

Freud se contrapõe à percepção global desse mesmo desenvolvimento, em Rogers. 

Do mesmo modo, a ênfase que é dada por Freud aos aspectos sexuais fruto de uma 

cultura reprimida sexualmente, inexiste em Rogers. 

Já a quarta Força da psicologia é a Ontopsicologia representada por 

Antonio Meneghetti. Esta é a mais recente entre as ciências contemporâneas.  

 
Ontopsicologia significa estudo dos comportamentos psíquicos em primeira 
atualidade, não excluída a compreensão do ser; estuda a psicologia 
segundo as coordenadas do real, ou intencionalidade da ação-vida, ou 
ação-ser. Trata-se de partir do real fato antropológico não da sua cultura ou 
de suas reflexões. (MENEGHETTI, 2010, p.19) 

 
 A Ontopsicologia é um modelo alternativo ao proceder científico que hoje 

está presente no mundo. Essa ciência mede o real segundo a função homem.  Tem 

como visão, o homem protagonista responsável baseado em uma virtualidade capaz 

de atuação pessoal no Ser. O seu objeto de estudo é a atividade psíquica inerente a 

fenomenologia humana, ou seja, estuda a experiência psicológica humana, individua 

as causas que a constitui e os elementos que podem resolvê-la.  O fim da 

Ontopsicologia é reportar a lógica do eu a Lógica do Em SI ôntico, para consentir a 

realização (MENEGHETTI, 2010). 
  
A Ontopsicologia é a análise do evento homem no seu fato existencial e 
histórico. Indaga os formais e os processos que estruturam o concreto 
homem no ISO de natureza que He é próprio, individua os formais 
essenciais e os hipotéticos anexos fenomenológicos. Atitude, método, 
instrumentos, pesquisa, processos, experimentações, confrontos, 
resultados, induções, verificações, são baseados em dois critérios: 1) 
autenticidade do pesquisador enquanto unidade de Ação conforme ao ISO 
de natureza; 2) identidade e funcionalidade acrescentes do objeto-homem 
neste mundo da vida. Um homem verdadeiro com resultados progressivos. 
(MENEGHETTI, 2010, p. 19). 
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Segundo a Ontopsicologia o homem é fundado e mantido por um holístico 

estrutural da natureza, cuja mediação de sustentação é o Em SI ôntico. O Em Si 

ôntico é o núcleo e forma da unidade de Ação que é o indivíduo homem. As 

condutas mentais e volitivas do homem, por tudo o que concerne à fenomenologia 

consciente, são fundadas e dirigidas por um feixe de estereótipos, cuja raiz última, 

para além de qualquer fenomenologia histórica, é o monitor de deflexão. No interior 

desse feixe de estereótipos (tabuleiro de xadrez, grelha, sistema), o homem é 

incapaz de objetivar o sentido ou o mundo da vida (cuja raiz individual é o Em Si 

ôntico).  Do Em Si ôntico toda a vida, do monitor de deflexão, toda alienação 

(MENEGHETTI, 2010). 

 

 

1.4.1 O adolescente segundo a Psicanálise 
 
 
Em seu trabalho de 1905, Sigmund Freud, considerado dos primeiros a 

estudar a psique humana, elaborou uma teoria ímpar, capaz de demonstrar o 

funcionamento da mente humana de uma maneira invariavelmente psíquica e sem 

vestígios provindos da biologia, fisiologia ou neurologia. 

Freud desinocentou as crianças, mostrando que elas não são “anjos” e 

desprovidas de desejo, mas que já experienciam o prazer desde o seu nascimento, 

se estendendo por todo o resto de sua infância, adolescência e, posteriormente, a 

vida adulta (SANTANGELO, 2006). 

Considerou o critério afetivo, que corresponderia ao comportamento do 

indivíduo frente aos seus objetos de prazer e dividiu esse desenvolvimento em fases 

sucessivas, atribuindo a cada uma delas um nome ligado a parte do corpo que 

parecia dominar o hedonismo naquela ocasião. Todo o desenvolvimento seria 

marcado por essas fases que se caracterizariam sobretudo pela mudança do que é 

desejado em cada uma e pela maneira como esses desejos são atingidos (Gusmão, 

1994). 

Consideradas como fases pré-genitais, temos: a fase oral, que vai desde 

o nascimento até o desmame, por volta de um a dois anos de idade, 

aproximadamente; a fase anal, que se inicia em torno de dois e três anos de idade; e 

a fase fálica, que tem o seu apogeu em torno dos cinco anos, em média, o que 
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coincide com o término do complexo de Édipo. Todavia, é bom salientar que o 

tempo de cada fase é menos importante que as transformações que ocorrem em 

cada uma dessas etapas durante o desenvolvimento do individuo (BEE, 1997). 

A partir daí, as fases pré-genital se extinguem e a criança entra no 

período de latência, permanecendo nele até os doze ou treze anos em média 

quando entra na puberdade e sofre todo o processo de transformações biológica e 

psicológica que a preparam para a fase adulta ou genital do desenvolvimento 

psicossexual (Gusmão, 1994). 

Na fase oral, grande parte da energia sexual é direcionada para os lábios 

e a língua, tornando-a, portanto, a primeira zona erotogênica, uma vez que é esta a 

primeira parte a ser dominada pela criança. Nela o prazer está associado, 

inicialmente, ao processo de se alimentar. Em seguida, essa energia é grandemente 

direcionada para o ânus, que passa a ser a nova zona de prazer: o ato de defecar 

ou reter as fezes passa a provocar prazer sexual Posteriormente, a criança entra na 

fase fálica, cuja zona erotogênica é formada do pênis ou do clitóris. Segundo Freud, 

essa fase é caracterizada de fálica porque nesse período do desenvolvimento - em 

torno de três ou quatro anos - ela se dá conta do seu pênis ou da sua ausência nas 

meninas. Estas três fase constituem as fases pré-genitais da sexualidade e o prazer 

obtido auto-erógeno (Gusmão, 1994). 

O período de latência ocorre quando a sexualidade pré-genital se 

extingue. O jovem em maturação apresenta uma vida sexual quase que 

exclusivamente limitada as suas fantasias e passa a dedicar-se mais as atividades 

culturais. O retardo da maturação sexual é, de certo modo, uma garantia contra o 

incesto, pois esta só deverá ocorrer quando a criança tiver condições de respeitar o 

tabu cultural defendido pela sociedade (Fadiman e Frager, 1986). 

Na fase adulta ou genital do desenvolvimento os impulsos sexuais são 

despertados pelas mudanças hormonais que ocorrem no organismo do púbere. 

Nesse estágio, idealmente, a sexualidade. abrangendo as três zonas pré-genitais e 

a afeição podem ser combinada. Esta fase atinge a sua plenitude por volta dos 

dezessete e dezoito anos (BEE, 1997). 

Freud conseguiu, através de sua experiência clínica, elaborar como se 

estrutura a personalidade humana, mostrando que ela é fruto de vários conflitos 

providos da infância, que por sua vez, determinam a posterior vida adulta, 

determinando o seu humor, seu caráter, à escolha de um parceiro e sua vocação 
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profissional. A psicologia da adolescência e da idade adulta, na teoria psicanalítica, 

não passa de um corolário da psicologia infantil (SANTANGELO, 2006). 

A passagem da infância à vida adulta exige um corte. Anterior à 

adolescência, situa-se um período nomeado por Freud (1905) como latência, por 

nele se constatar certa inibição das pulsões sexuais que impulsionaram as fantasias 

construídas no tempo da infância. Na adolescência, há o despertar dessas fantasias 

adormecidas, em concomitância com grandes revelações referentes ao  sexo. 

Freud (1905) em seu texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” 

assinalou que a chegada da puberdade trazia consigo investimentos objetais de 

épocas remotas eram resituados na adolescência pela possibilidade real do 

exercício da sexualidade genital, devendo a corrente terna de infância articular-se à 

sensual. É neste encontro que o adolescente vai confrontar-se com as mudanças de 

sua imagem corporal, em função do redespertar da pulsão, parcialmente adormecida 

pela latência. 

Segundo Garritano (2010), o corpo idealizado da infância escapa, 

tornando-se um verdadeiro estranho e o adolescente deverá suportar as múltiplas 

transformações de sua imagem. Tais transformações implicam em um ato doloroso 

onde o corpo, além de desconhecido, torna-se fonte de angústia e inquietação na 

apropriação da nova imagem. Assim a adolescência reedita algo do narcisismo e do 

estádio do espelho, frente à necessidade de um novo júbilo que lhe confira unidade. 

A perda do equilíbrio provoca um excesso, onde o adolescente, como em nenhum 

outro tempo, convoca um campo simbólico estável e sustentável. 

A adolescência, por sua própria estrutura, é uma vivência da insuficiência, 

onde o vazio, a castração e o não sentido tornam-se ameaçadores frente às 

incertezas, rupturas e lutos que necessita viver. Na busca de um novo saber, deverá 

abandonar sua posição infantil em direção à posição subjetiva de adulto. Neste 

espaço entre dois mundos, o adolescente caminha, fatalmente com tropeços, saindo 

em busca de uma nova verdade. Na economia necessária ao desligamento dos 

primeiros objetos de amor intensificam-se as questões corporais, pela metamorfose 

experimentada na busca de resituar-se como sujeito da linguagem e reordenar suas 

vivências tanto reais como imaginárias. A adolescência torna-se então um tempo 

crucial da constituição do sujeito em relação às referências simbólicas da cultura na 

qual está inserido. O corpo é endereçado ao olhar do Outro, como suporte capaz de 

ofertar um solo fértil para suas realizações ideais, realizações que permitirão ao 
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adolescente ultrapassar os muros do narcisismo, com a emergência do Ideal do eu, 

instância tipificadora do desejo (GARRITANO,2010). 

A fragilidade da vida e a finitude do corpo, tão bem descritas por Freud 

(1930) em seu artigo “O mal-estar na civilização”, comprovam o quanto o homem se 

inquieta frente às questões corporais. Pela complexidade inerente ao corpo, vários 

foram aqueles que tentaram defini-lo, buscando respostas para as perguntas que o 

corpo suscita, talvez na tentativa de aplacar suas próprias inquietações. 

Na prática não é fácil estabelecer um limite preciso para o inicio da 

adolescência, mas esta estaria entre algum momento dos onze aos quatorze, 

quando tal transformação se passa. Quem funciona sistematicamente como um 

adolescente, em qualquer idade, será um adolescente. Seja uma criança precoce, 

de 8 anos (um menino de rua), ou um adulto de 40 anos (adulto ainda dependente 

dos pais ou do cônjuge). São exemplos de adolescências expandidas tanto para 

baixo, como para cima. Em ambos os casos a adolescência será prolongada. 

Percebe-se que na infância há uma fase de maturação infantil, em que essa criança 

considerada exibe em geral uma estrutura psíquica coerente. Com relação às fases 

das quais se compõe a adolescência, são elas de definição cronológica difícil e é útil 

uma divisão para melhor compreensão clínica (CÂMARA,2004). 

Ana Freud (1958), uma pensadora da atualidade, assinala as alterações 

dos instintos, a organização do eu, as relações objetais e os papéis sociais que 

caracterizam esse período e dão lugar ao processo que leva desde o equilíbrio 

psicossocial da infância dentro de seu grupo familiar, passando por uma inevitável 

etapa de transtornos do desenvolvimento, até a independência adulta. 

Como comportamentos individuais nas fases da adolescência, qualquer 

um que tenha contato com eles pode observar: inquietude física, menor capacidade 

de concentração, crescente ambivalência frente aos objetos amorosos, tiques, 

rituais, mania de colecionar, regresso a crenças anteriores acerca de sexo apesar da 

informação sexual adquirida, regressão a fases libidinais anteriores, avaliação pré-

genital do sexo oposto, evitação de contato físico com os pais etc. Como 

comportamentos grupais geralmente são encontrados: conflito entre a lealdade aos 

pais e ao grupo adolescente, desafios a normas de linguagem, higiene e saúde, 

gosto por riscos, evitação dos pais ou substitutos tais como professores, lealdade 

aos pares, busca de segurança em grupos, ver o sexo oposto como troféu e não 
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considerá-lo em termos de relações interpessoais, evitar toda ajuda de adultos, 

baixo prestígio da comunicação verbal com adultos (CÂMARA,2004). 

 

 
 

1.4.2 O adolescente segundo a Psicologia Humanista 
 

 

Rogers, em sua obra, destaca a globalidade do ser. Sua teoria de 

personalidade, prima pela concepção holística. Dentro dessa perspectiva, em sua 

obra, não dá ênfase para os aspectos sexuais ou outros quaisquer, sendo a 

experiência organísmica a fonte primária do auto conhecimento, como veremos mais 

adiante. Carl Rogers embora concorde que existe algo de verdadeiro na teoria do 

desenvolvimento, de Freud, considera que o mesmo sofreu fortes influências de sua 

época ao enfatizar o aspecto sexual na sua teoria. Todavia, concorda com ele 

quanto a influência que o individuo sofre das pessoas significativas que o cercam no 

início de sua vida e no decorrer do seu desenvolvimento, conduzindo-o à introjeção 

de atitudes, valores e percepção destas. Mas, enfatiza o desenvolvimento do 

conceito do eu durante o crescimento. Para ele, o desenvolvimento gradual da 

autoimagem na criança é mais importante do que focalizar apenas o seu aspecto 

sexual (GUSMÃO, 2010). 

Rogers explica do self, que não é algo estático, imutável, cristalizado. 

Constitui-se num todo, onde existe uma contínua significação do que é vivido, 

sempre suscetível à mudança, podendo mudar “radicalmente”, tornar-se “oposto” ao 

que outrora se apresentava. O self, dessa forma, passa a ser um conjunto 

organizado e mutável de percepções que se referem ao indivíduo, tais como as 

características, atributos, qualidades e defeitos, capacidades e limites, valores e 

relações que ele reconhece como descritivos de si mesmo e que percebe como 

dados de sua identidade (Rogers & Kinget, 1975). 

O self é um termo que se usa para se referir ao contínuo processo de 

conhecimento e ressignificação de si mesmo. O próprio termo “ressignificação” 

implica a possível existência de mudanças, logo, também denota a transitoriedade a 

que o self está submetido, ainda que isso não ocorra de forma organizada e 

coerente (ROGERS & KINGET, 1975). 
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Segundo Roger, a partir da discriminação de experiências vivenciadas, no 

seu campo vital ou fenomênico, como sendo descritivas de si mesma, a criança vai 

formando o seu autoconceito, que tornar-se-á, mais tarde, uma Gestalt conceitual 

organizada e coerente. 

Porém, o uso de registro das sessões tornou claro, para ele e sua equipe, 

as diversas mudanças ocorridas no autoconceito do cliente no decorrer da sua 

terapia, A parir dai, o individuo com problemas, passou a ser visto como uma pessoa 

cujo autoconceito se havia estruturado de forma incongruente - em desacordo com 

sua experiência global (GUSMÃO, 2010). 

Explica que na infância o amor e a atenção proporcionado, pelas pessoas 

que lhe são significativas são condicionais, e como esse amor e essa consideração 

lhe são essenciais, ela se vê obrigada a abrir mão de seus próprios valores 

organísmicos e a introjetar alguns dos valores dessas pessoas como se fossem 

seus próprios valores. Passando a ser, portanto o eu que querem que ela seja e não 

o eu que ela é de fato. É evidente que isso tem um preço quando valores 

“alienígenas” são incorporados ao autoconceito da criança, como se fossem seus 

próprios valores organísmicos, instala-se a auto mentira. Agora, sempre que essas 

concepções entrarem em conflito com a sua experiência, ela tenderá a anular seus 

próprios processos de experiência para ser ‘rigidamente’ o eu que querem que ela 

seja. E nesse momento, por ter se fechado à própria experiência, não fluirá 

plenamente, E será enganosamente feliz (GUSMÃO, 2010). 

A percepção da realidade é influenciada pelo seu autoconceito, e o seu 

comportamento será adequado ou mal-adequado, de acordo com o caráter realista 

ou não do seu eu. No entanto, a nível da subpercepção, toda e qualquer experiência 

é captável, mesmo que não tenha consciência dela. Existe uma sabedoria no 

organismo que supera o saber meramente cognitivo e que interfere, igualmente no 

comportamento Vale ressaltar que e eu exerce uma função seletiva sobre todo o 

material da experiência, Assim, alguns fenômenos são ignorados por não se 

relacionarem com o eu; não tendo portanto, significado para este. Outros fenômenos 

são simbolizados à consciência, uma vez que, estando de acordo com o eu, não 

exercem qualquer ameaça sobre o mesmo, Outras experiências são negadas ou 

distorcidas porque sendo incompatíveis com o eu, ameaçam a percepção 

organizada do mesmo: para aceitá-las o individuo teria que mudar o seu 

autoconceito. Estando a Gestalt do eu firmemente organizada e não sendo 
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percebido elementos contraditórios no campo fenomenológico a auto- estima está 

garantida. O eu pode ser visto como valioso e aceito, e a tensão consciente será 

mínima. O indivíduo se percebe funcionando adequadamente (GUSMÃO, 2010). 

Idealmente, o organismo está sempre se esforçando por se realizar. 

Quando o ‘eu’ está consciente do que acontece no organismo, vai se transformando, 

crescendo e se desenvolvendo justamente com o organismo. Todas as escolhas do 

ser humano são consideradas por Rogers como expressões da busca pela auto-

realização, pelo crescimento integrado. A plenitude pessoal, adequada em termos 

tanto do indivíduo como da sociedade e da espécie, não é um movimento induzido 

de fora , e sim uma característica inseparável da existência; contudo, para que essa 

plenitude seja alcançada pelo organismo, requer certas condições básicas no 

ambiente em que se concretiza (GUSMÃO, 2010). 

 

 

1.4.3 O adolescente segundo a Ontopsicologia 
 

 

O potencial de um jovem é uma imensa riqueza para uso pessoal e social. 

Porém na experiência cotidiana, a maior parte dos jovens não consegue realizar-se 

e vive uma existência frustrada, por não ter compreendido e atuado o projeto da 

própria vida (MENEGHETTI,1994). 

Verifica-se em muitos jovens uma aguda tensão a serem perfeitos no 

próprio destino. Uma sede de um além distante, onde o sujeito finalmente pode 

encontrar a sua autêntica identidade, pela qual é reconhecido e amado como único, 

pode manifestar-se em qualquer idade abaixo dos vinte e quatro anos. 

(MENEGHETTI, 2009). 

Segundo Meneghetti (2004) o jovem, na puberdade, encontra-se 

metabolizado pelo ambiente em um salto que o qualifica muito superior no campo da 

proprioceptividade. O seu sentido holofrásico sofre uma expansão muito grande que 

amplia o grau de percepção do ambiente intrínseco para ele e dele exposto ao 

ambiente: abre-se uma ampla fase de individualidade reciprocamente aumentada.  

O autor considera que a ação metabólica entre individuo e ambiente, 

jamais deixou de ativar-se em interação recíproca, resume-se numa base psíquica 

que já esta madura para fenomenizar-se também em aspectos somáticos de notável 
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importância. O desabrochar dos órgãos sexuais é a consequência e não a causa (a 

função cria o órgão). O sujeito entra então numa potencialidade superior; o seu raio 

de ação existencial aumentou. Primeiro recebia uma tipologia de campos 

semânticos; agora exala potentes campos semânticos e recebem outros. 

(MENEGHETTI, 1994). 
Segundo o autor, aí se inicia a grande luta que o púbere deve começar a 

suportar.  A vida o urge numa imediatez de campo muito vasto, num dialogo muito 

aberto de interação metabólica consigo mesmo e o ambiente. A pesada e dura 

constrição do social o canaliza, ao contrario, para setores dos quais ele sente 

vacuidade, o desinteresse (MENEGHETTI, 1994) O jovem adolescente é facilmente 

tentado por mil atrativos, como por exemplo, a bajulação dos familiares, a admiração 

de quem o cerca, o desejo de “formar um grupo” para ganhar primado e segurança, 

conforme Rocco (2006). Este autor, explica  que a natureza é generosa e revigora 

continuamente o jovem, por isso ele segue adiante negligenciando o amanhã, certo 

de que este o “mundo das fantasias” não terá mais fim. Um dos principais erros no 

qual a maioria cai, é o de não se preocupar em aprender desde muito jovem os 

instrumentos (do estudo ao trabalho, às experiências práticas) que possam consentir 

conquistar a própria autonomia e a própria liberdade de ação (ROCCO, 2006). 

Meneghetti (1994) afirma que, o que acontece com o adolescente é que 

esconde a novidade de estar dentro das coisas e submete-se, gerindo-se em 

modelos infantis, que posteriormente tornar-se-ão determinantes da sua 

personalidade. A respeito do sexo que se evidencia, diz que  não é a novidade 

psicorgânica ampliada que determina crises no jovem, mas a forte inibição social 

sobre a sua fenomenologia personológica. Trata-se de uma ruptura que põe em 

crise as seguranças precedentes e exige uma nova gestão para a identidade já 

expandida. 

O autor supracitado considera que o adolescente quer a forma absoluta 

não porque quer a verdade, mas porque a compreendendo procura afirmar sua 

egoicidade sobre o ambiente. Não busca a verdade como prazer, como expansão do 

próprio sentido natural; somente o homem maduro compreende que cada verdade 

suprema deriva do próprio íntimo. Isso se compreende quando é experiência visível. 

Então, é preciso compreender o discurso organísmico segundo o atestado corpóreo. 

Entende que por isso, se deve estimular o adolescente a conhecer com amor o 

próprio corpo a conhecê-lo enquanto maravilhosa epifania. 
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1.4.4 O corpo como palavra da alma, segundo a Ontopsicologia 
 

 

De acordo com Meneghetti (1999), o corpo é a palavra da alma. Ele dá 

concretude às projeções do espírito e à expressão que quantifica a ordem da mente. 

É a função histórica da atividade do espírito e a base fenomênica da subjetividade. 

Cada um de nós encontra-se fabricado e mantido no interior de um fato-

vida: é um participante em um contexto de natureza no qual existe. Esse contexto o 

cria o nutre o mantém. O ponto de união, ou cordão umbilical entre indivíduo e 

contexto é o Em Si ôntico. O Em Si é a forma inteligente no mundo-da-vida ao 

constituir o indivíduo. Para além do núcleo do Em Si ôntico existe o nada da 

individuação; do Em Si ôntico em diante existe a medida do homem. Inclusive o 

módulo biológico do DNA é fenomenologia do Em Si ôntico (MENEGHETTI, 2010) . 

Nesta direção, Meneghetti (1994) aponta um tríplice modo de ser ordem, 

entendida não somente como paz, mas, sobretudo, como critério de bem, de saúde. 

Argumenta que a maioria dos seres humanos, embora tendo um corpo, não tem 

uma consciência capaz de ser o corpo. Espaço e tempo são correlatos da dialética 

do espírito, mas não podemos imaginar nada sem o discurso factual do corpo. O 

corpo é uma situação de existência concreta. Através da sua ordem, o espírito pode 

fluir como autóctone da história do Eu. 

Afirma também, em seu livro O Projeto Homem, que o corpo é o 

reservatório do potencial instintivo, mas também a encruzilhada das diversas 

pulsões e metabolismos. Na medida em que se conhece o corpo, conscientiza 

progressivamente o próprio corpo tanto evoluiu o potencial organísmico em 

personalidade consciente. Obviamente querer conhecer o corpo, não é em sentido 

médico ou biológico, mas conhecê-lo como experiência de ecologia mundana. 

(MENEGHETTI,1999). 

Considera que qualquer tipo de personalização está sempre ligado ao 

sentimento de habitar o próprio corpo, portanto, nasce sempre de uma experiência 

do próprio corpo. Escreve que a personalidade significa sempre o que se é, saber 

quem eu sou. E que se colocarmos o máximo de atenção naquele “sou” ou “é”, é 

evidente que o nosso eu nasce sempre de uma anterioridade que, antes de cada 

estado de consciência, já tem uma sua plenitude. Em âmbito de Ontopsicologia é 
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definido o Em Si Ôntico como um princípio formal inteligente que faz autóctise 

histórica. Ë o primeiro real em todos os sentidos (MENEGHETTI, 2005). 

O autor descreve que contemporaneamente significa que o meu está em 

pé, ou meu dar-me conta, o ver-me, o escutar-me, o perceber-me espacialmente, o 

conceber-me, o meu ser, o meu ter, a minha corporeidade, têm uma sua pregnância 

do qual sou informada, da qual dependo, na qual sou estruturado, na qual aconteço. 

Considera que é necessário ter uma clara visão que a energia é uma. 

Esta energia primaria que assume a sua forma mais alta no pensamento, no espírito 

é a mesma energia que forma os cabelos, a pele, a unha etc., porque a unha não se 

forma fora de uma realidade individuada. Para compreender a energia no seu 

aspecto primário, é necessário alcançar com a própria consciência o ponto que dá 

essência a tudo aquilo que depois toma a veste de fenômeno. 

Afirma que os movimentos do nosso corpo e os sofrimentos são palavras, 

comunicações, expressões, assim como o mover-se de um dedo da minha mão é 

uma expressão que revela uma intenção manifestada organicamente. 

(MENEGHETTI, 2005) e pondera que, a forma diz qual é o modo da energia. Então, 
a imagem ou forma é o modo de interação pelo qual se especifica uma energia, 

portanto, um resultado. Onde está a imagem está a matéria, e onde está a matéria 

está a imagem;  E conclui, que são a mesma coisa no existir, porém diferentes como 

natureza (MENEGHETTI, 2010). 
 

 

1.5 GUIA ALIMENTAR 
 

 

Os guias alimentares incluem a promoção de práticas alimentares e 

estilos de vida saudáveis, a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e de 

doenças associadas com alimentação e nutrição.  No intuito de garantir uma 

alimentação equilibrada e saudável, a pirâmide foi a representação gráfica escolhida 

para dispor os alimentos separados em níveis e agrupados por tipos de nutrientes. 

Os alimentos de diferentes grupos foram quantificados por porções. Entende-se 

porção a quantidade de alimento em sua forma usual de consumo, expressa em 

medidas caseiras(xícara, fatia, etc), unidade ou forma de consumo (SILVA, 2007). 
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Segundo a FAO/OMS (Departamento de Agricultura dos EUA / 

Organização Mundial da Saúde), um cardápio balanceado deve conter, diariamente, 

cerca de 50 a 60% de carboidratos, 20 a 30% de lipídeos e 10 a 15% de proteína, 

além das vitaminas, sais minerais e fibras. Para garantirmos que todos esses 

nutrientes estejam presentes na dieta diária, ANVISA - Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (2003), preconiza o consumo das seguintes porções diárias de 

alimentos que compõe a Pirâmide Alimentar: 

 

 

 

 

Figura 1: Pirâmide alimentar  
Fonte: ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resoluções RDC 359 e 360, de 26 de 
dezembro de 2003. 

 

As orientações apontadas por Silva (2007)  para uma nutrição equilibrada 

e saudável estão sumariadas nos seguintes itens:  

• Escolher uma dieta variada com os alimentos de todos os grupos da pirâmide. 

• Consumir grãos integrais (farinha, arroz). 

• Dar preferência aos vegetais, como frutas, verduras e legumes. 

• Consumir alimentos com baixo teor de gordura, dando preferência às 

gorduras insaturadas (óleo vegetal e margarina), leite desnatado e carnes 

magras. 

• Usar com moderação açúcar, doces, sal e alimentos ricos em sódio. 

• Dar preferência a alimentos em sua forma natural, às preparações grelhadas, 

assadas e cozidas em agua ou vapor, para garantir melhor valor nutritivo. 
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• Ler os rótulos dos alimentos industrializados para conhecer e escolher melhor 

os alimentos a serem consumidos. 

• Se fizer uso de bebida alcoólica fazer com moderação. 

• Beber no mínimo de 6 a 8 copos de água por dia 

• Mudar os hábitos alimentares indesejáveis gradativamente, pois medidas 

radicais não são recomendadas. 

• Considerar sempre o estilo de vida para atingir o peso ideal: planejar a dieta 

de maneira adequada e fazer atividade física regularmente, cerca de 30 

minutos ao dia. 

• Fracionar a dieta de modo que tenha no mínimo 6 refeições ao dia. 

• Prefira sempre os alimentos frescos e da estação. 

O estudo sobre os alimentos funcionais tem ganhado grande espaço. 

Segundo Dolinsky (2009), os alimentos funcionais se caracterizam por oferecer 

vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo inerente à sua composição 

química, podendo desempenhar um papel potencialmente benéfico na redução do 

risco de doenças crônicas não-transmissíveis. A mesma autora aponta que esses 

alimentos possuem potencial para promover a saúde por meio de mecanismos não 

previstos pela nutrição convencional, influenciando de maneira positiva, a qualidade 

de vida do indivíduo.  Os principais alimentos funcionais são: alecrim, alho, aveia, 

cacau, chá verde, frutas cítricas, gengibre, linhaça, oleaginosas, orégano, soja, 

tomate, uvas e vinhos, vegetais crucíferos. 

Uma corrente que tem ganho força entre os guias de alimentação é a da 

dieta antiinflamatória. Segundo Azevedo (2007), atualmente na dieta ocidental, 

consumimos até 50 vezes mais alimentos pró-inflamatórios do que antiinflamatórios. 

Isso provoca desequilíbrio entre as substâncias que controlam a inflamação no 

nosso organismo, fazendo com que ocorra maior produção de substâncias que 

estimulam a inflamação, e esta sem controle pode minar nossas defesas e favorecer 

o aparecimento de várias doenças. Uma dieta antiinflamatória deve ter vários 

componente, como: balancear a ingestão de ácidos graxos ômegas-6 e 3, evitar 

gorduras saturadas e hidrogenadas(gorduras trans), evitar alimentos ricos em ácido 

araquidônico, consumir mais frutas, vegetais e carboidratos integrais, evitar 

carboidratos refinados com alto Índice Glicêmico(IG) ou alta Carga Glicêmica (CG), 

evitar álcool(consumir com moderação), controlar o peso, controlar o estresse e 

praticar atividade física. 
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Meneghetti (2006), em seu livro Cozinha Viva, faz uma abordagem 

diferenciada da alimentação: 
 
Pertencemos ao movimento terrestre e temos por natureza uma adaptação 
ecológica que prevê um alimento adaptado a sincronizar-se com o nosso 
ecossistema, portanto um alimento do lugar a qual estamos.  Por sorte 
vivemos em um céu de estação que oferecem sempre novidades, assim 
temos uma variedade contínua de alimentos frescos e vivos. As vezes é 
necessária a banana, outras vezes a maçã, o tomate ou o leite, 
possivelmente não é preciso comer nunca uma fruta ou verdura fora da 
estação, e em todo caso, é melhor escolher o alimento que prevalece no 
lugar em que vivemos  (MENEGHETTI, 2006, p. 103). 
Os alimentos, por como se apresentam na natureza, são ricos de todos 
aqueles elementos nutritivos, já ínsitos também no nosso corpo, 
indispensáveis ao nosso organismo, como as substâncias energéticas e 
bioreguladoras (MENEGHETTI, 2006, p. 103). 
Conhecendo melhor as propriedades benéficas da frutas, das hortaliças e 
das ervas, podemos aprender  também a como variar a nós mesmos; basta 
mudar o alimento e o organismo se normaliza imediatamente. Existem 
momentos nos quais é importante comer o arroz outras vezes o organismo 
pede outros alimentos, mais farináceos, mais proteínas, açúcares, etc; com 
o tempo se aprende. Baseados em como conhecemos a nós mesmos e o 
alimentos saberemos escolher o melhor do momento (MENEGHETTI, 2006, 
p. 104). 
Através do alimento se exercita de fato, uma cura médica natural como 
máxima cura do organismo e é importante saber em cada ocasião, o que 
comvém comer. Em todo mundo, o homem come segundo estereótipos, e a 
medicina demonstra que estamos mal porque temos uma nutrição não 
natural. Eu digo, em vez disso, que temos estereótipos errados e, por 
consequência, comemos como doentes, não sabemos colher a lógica do 
ambiente-corpo em relação à lógica do ambiente-mundo para gozar do 
metabolismo vivente na natureza (MENEGHETTI, 2006, p. 104). 

 

Nos dias atuais a busca pela qualidade de vida tem tido destaque no dia a 

dia das pessoas. As pessoas buscam cada vez mais informações de como ter uma 

rotina de mais prazer e disposição. Porém na prática não é o que vemos acontecer, 

nota-se cada vez mais rotinas com características de cansaço e sedentarismo, 

mesmo sem causa aparente para isso. A boa alimentação é ponto crucial para o 

bom funcionamento do organismo.  Muitas pessoas não dão atenção ao que 

comem. Comem qualquer coisa, sem se dar conta do que vão estar metabolizando 

para si mesmos, o que escolhem para interagir com o seu corpo. Algumas vezes o 

erro se dá inclusive na forma de preparo dos alimentos, alguns alimentos ficam 

melhores cozidos, outros assados, acompanhados por uma guarnição ou por outra. 

O fato é saber comer, como escolher, quando e como comer. Qual 

alimento é funcional para mim aqui, assim e agora. É um aprimoramento de si 

mesmo. Um mesmo alimento que faz identidade comigo nesse momento, pode não 

fazer em outra ocasião. Inclusive a dosagem deve ser pensada. A alimentação 

influencia em vários aspectos da nossa vida, inclusive humor. Uma alimentação feita 
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de acordo com o seu organismo pode tornar a vida muito mais satisfatória, trazendo 

inúmeros benefícios as pessoas. 
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CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS, CAUSUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 
Atualmente é muito comum não estarmos satisfeitos com o nosso próprio 

corpo, com o aumento do índice de obesidade, com diversos tratamentos estéticos, 

cirurgias plásticas e a extrema valorização da aparência através das mídias, nos 

preocupamos cada vez mais com nossa imagem corporal. 

A imagem corporal é o modo pelo qual o corpo apresenta-se para nós, ou 

seja, a representação mental que possuímos do nosso corpo (CASH AND 

PRUZINSKY, 1990; SCHILDER, 1999; TAVARES, 2003). 

Segundo STICE (2002), podemos notar que com o passar dos anos os 

ícones femininos vem se tornando mais magras. Nos anos 50 a imagem corporal 

perfeita, era composta por mulheres com formas mais cheias do que atualmente, 

que o “padrão de beleza” é ter cintura fina, quadris largos e seios avantajados. 

De acordo com ADAMS (1977), percebe-se que o mundo social, 

claramente, discrimina os indivíduos não-atraentes, numa série de situações 

cotidianas importantes. Pessoas julgadas pelos padrões vigentes como atraentes 

parecem receber mais suporte e encorajamento no desenvolvimento de repertórios 

cognitivos socialmente seguros e competentes, assim, indivíduos tidos como não-

atraentes, então mais situados a encontrar ambientes sociais que variam do não 

responsivo ao rejeitador e que desencorajam o desenvolvimento de habilidades 

sociais e de um autoconceito favorável. 

Essa procura intensa pela imagem corporal atraente, trouxe à tona 

doenças até então pouco estudadas como a bulimia e anorexia, transtornos 

alimentares difíceis de se tratar que podem levar à morte. 

O excesso de preocupação com a aparência e o aumento da insatisfação 

com o corpo, principalmente com o peso, na contemporaneidade, tem sido objeto de 

muito estudos científicos. Esse interesse é motivado pelo reconhecimento do 

crescimento dos distúrbios alimentares em garotas adolescentes e mulheres jovens, 

principalmente. A preocupação com o peso é entendida como resultado da 

internalização de padrões irreais de beleza, e muitas vezes, predispõe as jovens à 

depressão. Especialistas em distúrbios alimentares defendem que haja esforços no 

sentido de alterar esse padrão de beleza extrema magreza e atitudes sociais frente 

ao aumento de peso, ao mesmo tempo, que sejam feitos estudos de intervenção 
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para melhor a imagem corporal das garotas (STRIEGEL-MOORE, 2001). 

Shontz (1990), afirma que a organização da imagem corporal não é 

puramente neurológica nem mental. Acredita-se também que as emoções tenham 

um papel importante no desenvolvimento da imagem corporal. Na verdade, há uma 

interação entre os lados fisiológico, neural e emocional, além do fator social. Um 

desses processos analisados separadamente tornaria a analise falha e incompleta. 

Mudanças em um deles podem ocasionar conseqüências na experiência do corpo. 

Deste modo, este estudo tem como objetivo identificar o nível de 

satisfação corporal dos estudantes e descobrir até que ponto os fatores influenciam 

na percepção corporal e busca pelo “corpo perfeito”.  Ao procurar abordar as 

práticas, atitudes, e vivencias dos estudantes, procuramos entender o que os leva a 

ter ou querer ter o tipo de corpo que têm ou a estarem insatisfeitos. 

Este capítulo está subdividido em cinco seções. A primeira refere-se ao 

objetivo geral e também a objetivos específicos, ou seja, investigar as possíveis 

relações entre imagem corporal, aceitação de si mesmo e obesidade em 

adolescentes.  Na segunda seção é descrito os participantes da pesquisa. Na 

terceira seção são apresentados os procedimentos de coleta de dados. Na quarta 

seção trataremos dos procedimentos das análises dos dados. Por último, na quinta 

seção, os descritos tratam dos métodos utilizados na análise dados.  

 

 

2.1 OBJETIVOS 
 

 

O presente trabalho teve por objetivo geral investigar o desenvolvimento 

da imagem corporal em adolescentes, e como a imagem corporal da adolescência é 

percebida na idade adulta. 

De modo específico, objetivou-se alcançar os seguintes aspectos:  

• Determinar o IMC com base a medidas de peso e altura dos estudantes; 

• Relacionar as informações referentes à imagem corporal, dimensão 

interpessoal e obesidade nos adolescentes participantes da pesquisa; 

• Analisar fatores nutricionais e de atividade física com presença de sobrepeso 

nos adolescentes estudados. 
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• Analisar relatos de pessoas adultas sobre sua imagem corporal quando 

adolescente. 

 

 

2.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

 

Os participantes da pesquisa foram 60 adolescentes, de ambos os sexos, 

estudantes do ensino médio de uma escola particular de São Joaquim, SC. A 

escolha dos participantes se deu por um critério de conveniência da pesquisadora. 

Foi garantido o sigilo de identidade dos sujeitos da pesquisa, bem como a sua 

participação voluntária. Para esta finalidade, os participantes foram identificados 

pela letra A (Adolescente) seguida de um número a ele atribuído, formando um 

sistema alfanumérico: A1; A2,... An. 

O termo de Concordância para a realização da pesquisa foi assinado pela 

direção da Escola e/ou pelo professor que se encontrar na sala de aula na hora da 

aplicação do questionário de coleta de dados. 

Também participaram da pesquisa oito (8) pessoas adultas, de ambos os 

sexos, escolhidas aleatoriamente. 

 

 

2.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

 

Para a coleta de dados com os adolescentes foi utilizado um questionário 

(Apêndice A) contendo dados referentes aos aspectos pessoais que permitem 

caracterizar os participantes, 47 questões objetivas elaboradas na escala Likert de 

cinco pontos; duas questões de responder baseadas no gráfico da figura de imagem 

corporal, também objetivas e aferição de peso, altura e Índice de Massa Corporal 

(IMC).  Foi feito também, uma avaliação pelo pesquisador baseada no gráfico da 

figura corporal. O questionário foi aplicado em sala de aula, com duração de 30 

minutos.  A determinação do peso, altura e IMC foram feitos na sequência da 

aplicação do questionário. Para esta finalidade foi utilizada uma balança com 
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medidor de altura. O cálculo do IMC foi feito através da Fórmula IMC= peso / 

(altura)2. 

As informações com as pessoas adultas foram coletadas por meio de 

informações orais (Anexo B) sobre suas lembranças da adolescência.  

 

 

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 
 

 

Com os dados referentes às questões objetivas foi construída uma Tabela 

do Excel para análise estatística dos mesmos, seguida de uma interpretação 

observando-se as três categorias pré-determinadas na elaboração do questionário, a 

saber: 
a) Pessoal: compreende aspectos físicos e emocionais relacionados 

à autoimagem, auto aceitação e crenças (15 questões) números: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 
b) Interpessoal: compreende aspectos de relacionamento com o 

grupo familiar, amigos e social (10 questões) números: 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25. 

 

c) Nutricional e físico: diz respeito aos modos alimentares e a 

prática de atividade física (21 questões), números 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 

Inclui-se ainda nesta categoria dados complementares sobre peso, 

altura, índice de massa corporal (IMC), frequência das refeições e 

figura da imagem corporal.  
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2.5 MÉTODOS UTILIZADOS NA ANÁLISE 
 

 

Para as questões objetivas foram realizadas análises descritivas e através 

de histogramas. Para verificação das correlações entre as respostas do questionário 

e dados demográficos foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. 

As questões sem respostas foram ignoradas, porém sem retirar todo o 

individuo da amostra. 

Os testes utilizados foram: 

• Teste de correlação de Spearman: para verificação da correlação entre as 

respostas. 

• Teste de Kruskall-Wallis: para verificação de diferenças entre respostas 

conforme as características demográficas. 

• Teste exato de Fisher: para verificação de diferenças de proporções. 

Na análise das questões objetivas aplicadas aos adolescentes foi utilizado 

para cálculo da correlação entre as questões foi utilizada o coeficiente de correlação 

de Spearman (ρ). Este coeficiente varia entre -1 e 1, sendo que para valores próximo 

de -1 e 1 indicam que há correlação entre as respostas, valores próximos de zero 

indicam que não há correlação entre as respostas das questões. O nível de 

significância utilizado em todos os testes foi de 0,05. 

As hipóteses do teste são: 

• H0: Não existe correlação entre as questões (o coeficiente de correlação é 

próximo de zero) 

• H1: Existe correlação entre as questões (o coeficiente de correlação é próximo 

de 1 ou -1) 

Em linguagem matemática: 

H0: ρ = 0 

H1: ρ ≠ 0 

 Na análise das respostas dados pelos participantes adultos, para cálculo 

da correlação entre as questões, foi utilizada o coeficiente de correlação de 

Spearman (ρ). Este coeficiente varia entre -1 e 1, sendo que para valores próximo de 

-1 e 1 indicam que há correlação entre as respostas, valores próximos de zero 

indicam que não há correlação entre as respostas das questões. O nível de 

significância utilizado em todos os testes foi de 0,05. 
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As hipóteses do teste são: 

• H0: Não existe correlação entre as questões (o coeficiente de correlação é 

próximo de zero) 

• H1: Existe correlação entre as questões (o coeficiente de correlação é próximo 

de 1 ou -1) 

Em linguagem matemática: 

H0: ρ = 0 

H1: ρ ≠ 0 

O teste exato de Fisher verifica se há dependência entre as linhas e 

colunas da tabela, ou seja, é uma confirmação do valor da correlação. Se o p-valor 

deste teste for menor que nível de significância, isso indica que as linhas e colunas 

da tabela são independentes e não relação alguma entre as respostas. 
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CAPÍTULO 3 - RESULTADOS  E ANÁLISE DOS DADOS  

 
 
Este capítulo está subdividido em quatros seções. A primeira refere-se à  

descrição da amostra dos adolescentes, estudantes de ensino médio, nos aspectos 

de gênero, idade, ano e rendimento escolar, bem como aspectos relativos a 

avaliação nutricional.  Na segunda seção é descrita a análise das questões objetivas 

referentes às categorias pessoal, interpessoal e nutricional. Na terceira seção são 

apresentados os testes estatísticos de correlação e diferenças entre variáveis das 

questões objetivas. Por último, na quarta seção, são descritos os dados referentes a 

participação dos adultos na pesquisa e compreende o tratamento estatístico dos 

mesmos. 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 
 

 

3.1.1 Proporções da amostra conforme características pessoais e 
demográficas 

 
 
As proporções da amostra conforme o gênero dos adolescentes 

entrevistados foi de 55% de pessoas do sexo feminino e 45% de pessoas do sexo 

masculino, conforme Figura 2.  

 

 
Tabela 1 –  Proporção da amostra de adolescentes por gênero  
Fonte : FARIAS, 2011 
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Figura 2: Demonstrativo do gênero dos adolescentes, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Entre os entrevistados 16,7% tinham 14 anos, 36,7% tinham 15 anos, 

43,3% tinham 16 anos, 1,7% com 17 anos e 1,7% com 19 anos. Dando uma média 

de 15,37 e desvio padrão de 0,9013. O valor mínimo foi de 14 anos, o máximo de 19 

anos e mediana de 15 anos, conforme Figura 3. 
 

 
Tabela 2 -  Demonstrativo da variável idade dos adolescentes 
Fonte : FARIAS, 2011 
 

 
Tabela 3 – Demonstrativo da amostra por idade 
Fonte : FARIAS, 2011 
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Figura 3: Demonstrativo de proporção da amostra por idade, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

As proporções da amostra conforme o ano escolar do entrevistado foi de 

60% de alunos do primeiro ano e 40% de alunos do segundo ano, conforme figura 4. 

 

 
Tabela 4 – Proporção da amostra por ano escolar 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 4:Demonstrativo de proporção da amostra por ano escolar, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Pelo rendimento escolar, 33,3% tem rendimento escolar com média 

abaixo de 7,0, 65,0% com média escolar entre 7,0 e 10,0 e 1,7% (1 entrevistado) 

não respondeu, conforme figura 5. 
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Tabela 5 – Proporção da amostra por rendimento escolar 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 5: Demonstrativo de proporção da amostra por rendimento escolar, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 
 
 

3.1.2 Características da amostra segundo avaliação nutricional 
 

 

As proporções da amostra conforme ã avaliação nutricional foi de 40,7% 

de baixo peso, 44,1% de eutróficos e 15,3% de obesos, conforme figura 6. 

 
Tabela 6 – Demonstrativo da avaliação nutricional dos adolescentes 
Fonte : FARIAS, 2011 
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Figura 6: Demonstrativo da avaliação nutricional, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Para o IMC, as analises descritivas e proporções encontradas 

foram(conforme figura 7). 

 

 
Tabela 7 – Demonstrativo da análise descritiva – variável IMC 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Tabela 8 – Proporção da amostra por IMC 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 7: Demonstrativo da proporção da amostra por IMC, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Os números de refeições dos entrevistados. Percebe-se que a grande 

maioria realiza as refeições todos os dias, conforme figura 8. 

 

 
Tabela 9 -  Demonstrativo da análise descritiva da quantidade de vezes que realizam refeições  
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 8: Demonstrativo da quantidade de refeições, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Observa-se que a maioria dos entrevistados (81%) respondeu que se vê 

entre as figuras 2 e 4, conforme figura 9. 

 

 
Tabela 10 -  Demonstrativo de como o adolescente se vê 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 9: Demonstrativo de como o entrevistado se vê, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Observa-se que a maioria dos entrevistados (82,8%) respondeu que 

gostaria de ser como as figuras 2 e 4, conforme figura 10. 

 

 
Tabela 11 – Demonstrativo de como o adolescente gostaria de ser 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 10: Demonstrativo de como o entrevistado gostaria de ser, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Observa-se que a maioria dos entrevistados (88,2%) foi avaliada entre as 

figuras 1 e 3, conforme Figura 11. 

 

 
Tabela 12 – Demonstrativo de como o entrevistado foi avaliado 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 11: Demonstrativo de como o entrevistado foi avaliado, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 
 
3.2 QUESTÕES OBJETIVAS 
 

 

3.2.1 Categoria pessoal  
 

 

Nas questões objetivas sobre as características pessoais observa-se que 

as médias estão entre 3,1 e 4,2, enquanto que a mediana ficou entre 3 e 4, 

conforme Figura 12. 
 

 
Tabela 13 – Demonstrativo da média das questões objetivas – categoria pessoais 
Fonte : FARIAS, 2011 
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Figura 12: Demonstrativo das médias das questões objetivas, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 1, sobre a satisfação com o próprio corpo, 13,3% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente) com a satisfação com o corpo, 

58,4% concordam (ou concordam totalmente) e os demais 28,3% não concordam 

nem discordam, conforme Figura 13. 
 

 
Tabela 14 – Demonstrativo da satisfação do adolescente com o corpo 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Conforme Castilho (2001) e Tavares (2003) ter uma boa aparência não 

significa necessariamente uma imagem corporal positiva, pois isto depende de 

outros fatores, como o estado de espírito e a visão da vida. Porem, os indivíduos 

possuem crenças e atitudes quanto à visualização da beleza e estética, que 

influenciam o modo como estes se caracterizam e se relacionam com os outros. Tais 

conceitos e percepções, bem como o significado da aparência na vida, são 
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aprendidos através do ambiente, das vivencias e da cultura, que padroniza o que é 

ou não atraente. 

 

 
Figura 13: Demonstrativo da satisfação com o corpo, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 2, sobre o fato de que a forma do corpo têm a ver com as 

atitudes e comportamentos do entrevistado, 20,0% dos entrevistados discordam (ou 

discordam totalmente), 63,4% concordam (ou concordam totalmente) e os demais 

16,7% não concordam nem discordam, conforme Figura 14. 

 

 
Tabela 15 – Demonstrativo da crença dos adolescentes de que a forma do corpo tem a ver com as 
atitudes e comportamentos 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

A partir de uma experiência sensorial do mundo e de si o corpo adota 

uma nova postura ou movimento que se registra de forma plástica. Isto permite à 

atividade cortical criar uma relação com cada novo grupo de sensações impressas 

pela alteração da postura. Surge assim uma nova representação (SCHILDER, 

1999). 
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Figura 14: Demonstrativo da questão onde o adolescente acredita que as formas do corpo têm a ver 
com as atitudes e comportamentos, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 3, sobre o fato de que trabalhando o corpo poder-se modificar 

as atitudes, 30,0% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 45,0% 

concordam (ou concordam totalmente) e os demais 25,0% não concordam nem 

discordam, conforme Figura 15. 

 

 
Tabela 16 – Demonstrativo da crença dos adolescentes que trabalhando o corpo poderá modificar as 
atitudes 
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Meneghetti(2005) afirma que os movimentos do nosso corpo e os 

sofrimentos são palavras, comunicações, expressões, assim como o mover-se de 

um dedo da minha mão é uma expressão que revela uma intenção manifestada 

organicamente. E pondera que, a forma diz qual é o modo da energia. Então, a 

imagem ou forma é o modo de interação pelo qual se especifica uma energia, 

portanto, um resultado. 
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Figura 15: Demonstrativo da questão onde o adolescente acredita que trabalhando o corpo poderá 
modificar as atitudes, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 4, sobre a relação entre o tipo de corpo e o comportamento 

do entrevistado, 19,3% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 

52,6% concordam (ou concordam totalmente) e os demais 28,1% não concordam 

nem discordam, conforme Figura 16. 

 

 
Tabela 17 – demonstrativo da percepção da relação entre o tipo de corpo e comportamento 
do indivíduo 
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Conforme Meneghetti(1999), na medida em que se conhece o corpo, 

conscientiza progressivamente o próprio corpo, tanto  evolui o potencial organísmico 

em personalidade consciente. 
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Figura 16: Demonstrativo da questão onde o adolescente percebe que existe relação entre o tipo de 
corpo e o comportamento do individuo, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 5, sobre a expressão corporal e facial variam de acordo com 

o estado de espírito, 13,4% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 

71,7% concordam (ou concordam totalmente) e os demais 15,0% não concordam 

nem discordam, conforme Figura 17. 

 

 
Tabela 18 – Demonstrativo da percepção dos adolescentes sobre a percepção da expressão facial 
ou corporal variar de acordo com o estado de espírito 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Meneghetti (2005) considera que é necessário ter uma clara visão que a 

energia é uma. Esta energia primaria que assume a sua forma mais alta no 

pensamento, no espírito é a mesma energia que forma os cabelos, a pele, a unha 

etc., porque a unha não se forma fora de uma realidade individuada. Para 

compreender a energia no seu aspecto primário, é necessário alcançar com a 

própria consciência o ponto que dá essência a tudo aquilo que depois toma a veste 

de fenômeno. 
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Figura 17: Demonstrativo da questão sobre a expressão facial ou corporal variando conforme o 
estado de espírito, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Na questão 6, sobre o fato de acreditar que a beleza do corpo está 

relacionada à saúde, 5,1% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 

76,3% concordam (ou concordam totalmente) e os demais 18,6% não concordam 

nem discordam, conforme Figura 18. 

 

 
Tabela 19 – Demonstrativo da crença que a beleza do corpo está relacionada com a saúde 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 18: Demonstrativo sobre a relação da beleza do corpo e a relação com a saúde, participantes 
da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Na questão 7, sobre o fato de considerar o próprio odor corporal 

agradável, 10,2% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 74,6% 

concordam (ou concordam totalmente) e os demais 15,3% não concordam nem 

discordam, conforme Figura 19. 

 

 
Tabela 20 – Demonstrativo sobre a consideração do odor corporal 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 19: Demonstrativo sobre a consideração do odor corporal, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Na questão 8, sobre se acreditam que forma como se vestem valoriza o 

corpo, apenas 1,7% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 69,4% 

concordam (ou concordam totalmente) e os demais 28,8% não concordam nem 

discordam, conforme Figura 20. 
 

 
Tabela 21 – Demonstrativo sobre a forma que se veste valoriza o corpo 
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Não houve respostas como “Discordo totalmente” nesta questão. 
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Figura 20: Demonstrativo sobre a forma como se veste e a valorização do corpo, participantes da 
pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Na questão 9, sobre se o tônus do próprio corpo está relacionado ao 

estado emocional, 21,7% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 

38,4% concordam (ou concordam totalmente) e os demais 40,0% não concordam 

nem discordam, conforme Figura 21. 

 

 
Tabela 22 – Demonstrativo da relação do tônus muscular ao estado emocional 
Fonte : FARIAS, 2011 
 

O corpo sendo matéria viva, capta, armazena e emite informação 

revelando dimensões conscientes ou não do sujeito. Os conhecidos trabalhos de 

Sheldon mostram que o físico é pré-formado por uma ação do inconsciente, na sua 

forma originária, e que o aspecto genético pode ser modificado conforme o 

ambiente. 
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Figura 21: Demonstrativo sobre o tônus do corpo e o estado emocional, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 10, sobre se acreditam que o tônus do próprio corpo é uma 

característica genética, 17,2% dos entrevistados discordam (ou discordam 

totalmente), 56,9% concordam (ou concordam totalmente) e os demais 25,9% não 

concordam nem discordam, conforme Figura 22. 
 

 
Tabela 23 – Demonstrativo da crença que o tônus do corpo é uma característica genética 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Segundo Meneghetti(1999), o corpo é a palavra da alma. Ele dá 

concretude às projeções do espírito e à expressão que quantifica a ordem da mente. 

É a função histórica da atividade do espírito e a base fenomênica da subjetividade. 

Cada um de nós encontra-se fabricado e mantido no interior de um fato-

vida: é um participante em um contexto de natureza no qual existe. Esse contexto o 

cria o nutre o mantém. O ponto de união, ou cordão umbilical entre indivíduo e 

contexto é o Em Si ôntico. O Em Si é a forma inteligente no mundo da vida ao 

constituir o indivíduo. Para alem do núcleo do Em Si ôntico existe o nada da 

individuação; do Em Si ôntico em diante existe a medida do homem. Inclusive o 

módulo biológico do DNA é fenomenologia do Em Si ôntico (Meneghetti, 2010). 

Não houve respostas como “Discordo totalmente” nesta questão. 
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Figura 22: Demonstrativo sobre a afirmação de que o tônus do corpo é uma característica genética, 
participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Na questão 11, sobre considerarem a postura do próprio corpo elegante, 

17,0% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 49,2% concordam 

(ou concordam totalmente) e os demais 33,9% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 23. 

 

 
Tabela 24 – Demonstrativo da consideração do adolescente em achar a sua postura elegante 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

É preciso compreender o discurso organísmico segundo o atestado 

corpóreo. Entende que por isso, se deve estimular o adolescente a conhecer com 

amor o próprio corpo a conhecê-lo enquanto maravilhosa epifania 

(MENEGHETTI,1994). 
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Figura 23: Demonstrativo sobre a postura do corpo, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 12, sobre considerarem os movimentos do próprio corpo 

espontâneos, 15,5% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 58,6% 

concordam (ou concordam totalmente) e os demais 25,9% não concordam nem 

discordam, conforme Figura 24. 

 

 
Tabela 25 – demonstrativo sobre a espontaneidade dos movimentos do corpo 
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Meneghetti (2005) afirma que os movimentos do nosso corpo e os 

sofrimentos são palavras, comunicações, expressões, assim como o mover-se de 

um dedo da minha mão é uma expressão que revela uma intenção manifestada 

organicamente. E pondera que, a forma diz qual é o modo da energia. Então, a 

imagem ou forma é o modo de interação pelo qual se especifica uma energia, 

portanto, um resultado. 
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Figura 24: Demonstrativo sobre a questão da espontaneidade dos movimentos do corpo, 
participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Na questão 13, sobre sentirem-se confortáveis diante de novas situações, 

13,6% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 49,2% concordam 

(ou concordam totalmente) e os demais 37,3% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 25. 

 

 
Tabela 26 – Demonstrativo sobre o conforto perante novas situações 
Fonte : FARIAS, 2011 
 
 
 



61	  
	  

 
Figura 25: Demonstrativo sobre o conforto diante de novas situações, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 14, sobre considerarem-se uma pessoa bonita, 11,6% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 63,3% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 25,0% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 26. 

 

 
Tabela 27 – Demonstrativo do adolescente em considerar- se bonito 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Meneghetti (1994) afirma que o adolescente quer a forma absoluta não 

porque quer a verdade, mas porque a compreendendo procura afirmar sua 

egoicidade sobre o ambiente. Não busca a verdade como prazer, como expansão do 

próprio sentido natural; somente o homem maduro compreende que cada verdade 

suprema deriva do próprio íntimo. Isso se compreende quando é experiência visível. 
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Figura 26: Demonstrativo sobre a questão de considerar-se uma pessoa bonita, participantes da 
pesquisa. 
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Na questão 15, sobre considerarem-se uma pessoa ansiosa, 11,6% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 75,0% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 13,3% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 27. 

 

 
Tabela 28 – Demonstrativo sobre considerar-se uma pessoa ansiosa 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 27: Demonstrativo sobre considerar-se uma pessoa ansiosa, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 16, sobre considerarem ter facilidade em fazer amigos, 

nenhum dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 85,0% concordam 

(ou concordam totalmente) e os demais 15% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 28. 

 

 
Tabela 29 – Demonstrativo da facilidade do adolescente em fazer amigos 
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Como comportamentos grupais nos adolescentes, geralmente são 

encontrados: conflito entre a lealdade aos pais e ao grupo adolescente, desafios a 

normas de linguagem, higiene e saúde, gosto por riscos, evitam dos pais ou 

substitutos tais como professores, lealdade aos pares, busca de segurança em 

grupos, ver o sexo oposto como troféu e não considerá-lo em termos de relações 

interpessoais, evitar toda ajuda de adultos, baixo prestígio da comunicação verbal 

com adultos. (ERICKSON, 1946). 

Não houve respostas como “Discordo totalmente” ou “Discordo” nesta 

questão. 



64	  
	  

 
Figura 28: Demonstrativo sobre a questão da facilidade em fazer amigos, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

 

3.2.2 Categoria interpessoal 
 

 

Nas questões objetivas sobre as características pessoais observa-se que 

as médias estão entre 2,1 e 4,4, enquanto que a mediana ficou entre 2 e 5, 

conforme Figura 29. 

 

 
Tabela 30 – Demonstrativo das médias das questões objetivas – categoria interpessoal 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

As questões 23 e 26, com médias abaixo de 3,0 tem conotação negativa 

(dificuldade em fazer amigos e considerar o próprio peso acima da média) e por isso 

quanto menor a média melhor o resultado. 
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Figura 29: Demonstrativo das médias das questões objetivas- categoria interpessoal, participantes da 
pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 17, sobre a percepção de ser aceito no grupo familiar, 

nenhum dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 95,0% concordam 

(ou concordam totalmente) e os demais 5,0% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 30. 

 

 
Tabela 31 – Demonstrativo da percepção do adolescente em ser aceito no grupo familiar 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na analise de Gillini (1998) juntamente com Souza (2006), em meio à 

necessidade de rompimento com antigos padrões e de aceitação pelo grupo social, 

são adotados comportamentos saudáveis ou não, influenciados pelo meio sócio-

cultural, pelos familiares e de seus hábitos, que muitas vezes são mantidos ao longo 

dos anos. 
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Não houve respostas como “Discordo totalmente” ou “Discordo” nesta 

questão. 

 

 
Figura 30: Demonstrativo da questão sobre aceitação no grupo familiar, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 18, sobre a importância dos colegas no crescimento 

profissional, 5,0% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 80% 

concordam (ou concordam totalmente) e os demais 15,0% não concordam nem 

discordam, conforme Figura 31. 

 

 
Tabela 32 – Demonstrativo do grau de importância dos colegas para o crescimento pessoal dos 
adolescentes  
Fonte : FARIAS, 2011 
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Figura 31: Demonstrativo sobre a questão da importância dos colegas para o crescimento pessoal, 
participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Na questão 19, sobre o fato de ter amizades satisfatórias, apenas 1,7% 

dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 91,6% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 6,7% não concordam nem discordam, conforme 

Figura 32. 

 

 
Tabela 33 – Demonstrativo de ter amizades satisfatórias 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Não houve respostas como “Discordo totalmente” nesta questão. 
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Figura 32: Demonstrativo sobre a questão que fala sobre ter amizades satisfatórias, participantes da 
pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 20, sobre o relacionar bem com colegas de ambos os sexos, 

apenas 1,7% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 91,7% 

concordam (ou concordam totalmente) e os demais 6,7% não concordam nem 

discordam, conforme Figura 33. 

 

 
Tabela 34 – Demonstrativo da relação dos adolescente com colegas de ambos os sexos 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Não houve respostas como “Discordo totalmente” nesta questão. 
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Figura 33: Demonstrativo sobre a relação com os colegas de ambos os sexos, participantes da 
pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 21, sobre a iniciativa de convidar amigos para sair, 15,0% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 65,0% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 20,0% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 34. 

 

 
Tabela 35 – Demonstrativo do adolescentes de tomar iniciativa de convidar amigos para sair 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 34: Demonstrativo sobre a questão de ter iniciativa em convidar amigos para sair, 
participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 22, sobre gostar de conviver com os familiares, 3,3% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 80,0% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 16,7% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 35. 

 

 
Tabela 36 – Demonstrativo da conviv6encia com os familiares 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Para romper a dependência, que o adolescente vivencia com desejos de 

retornar à antiga e segura posição infantil, sucede freqüentemente o menosprezo 

aos pais e, não raro, surge um clima de desdém mútuo. (ANA FREUD, 1958). 

Não houve respostas como “Discordo” nesta questão, porém houve 2 

questões como “Discordo Totalmente”. 
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Figura 35: Demonstrativo sobre o convívio com os familiares, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 23, sobre dificuldade em fazer amigos, 71,2% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 13,6% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 15,3% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 36. 

 

 
Tabela 37 – Demonstrativo da dificuldade de fazer amigos 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Nesta questão quanto menor o valor melhor o resultado (discordar é 

bom). 
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Figura 36: Demonstrativo sobre a dificuldade de fazer amigos, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 24, sobre ser visto como uma pessoa simpática, 6,8% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 67,8% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 25,4% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 37. 

 

            
Tabela 38 – Demonstrativo sobre ser visto como uma pessoa simpática 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 37: Demonstrativo como é visto, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 25, sobre o fato de quando encontrar uma pessoa não ter 

dificuldade em iniciar uma conversa, 22,1% dos entrevistados discordam (ou 

discordam totalmente), 42,4% concordam (ou concordam totalmente) e os demais 

35,6% não concordam nem discordam, conforme Figura 38. 

 

 
Tabela 39 – Demonstrativo sobre a facilidade do adolescente em iniciar uma conversa 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 38: Demonstrativo sobre a questão que aborda o tema sobre sobre a dificuldade de iniciar 
uma conversa, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 

3.2.3 Categoria nutricional e físico 
 

 

Nas questões objetivas sobre as características nutricionais e físicas 

observa-se que as médias estão entre 1,2 e 4,0, enquanto que a mediana ficou entre 

1 e 4, conforme Figura 39. 

 

 
Tabela 40 – Demonstrativo das médias das questões objetivas – categoria nutricional e física 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Nem todas as questões com médias baixas tem conotação negativa 

(discordar é bom), conforme comentários junto à tabela e gráfico da questão. 



75	  
	  

 
Figura 39: Demonstrativo sobre as medianas das questões objetivas- categoria nutricional e física, 
participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Na questão 26, sobre o fato de considerar o próprio peso acima da média, 

55,0% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 28,3% concordam 

(ou concordam totalmente) e os demais 16,7% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 40. 

 

 
Tabela 41 – Demonstrativo sobre considerar o peso acima da média 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

A adolescência é especialmente dentre as garotas, uma fase marcada por 

uma grande vulnerabilidade psicológica, preocupações e insatisfação com a auto-

imagem corporal. (SZTAINER, 2006). 

Nesta questão quanto menor o valor melhor o resultado (discordar é 

bom). 
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Figura 40: Demonstrativo a consideração da média do peso , participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 27, sobre considerar o peso adequado ao biótipo, 20,4% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 57,7% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 22,0% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 41. 

 

 
Tabela 42 – Demonstração da consideração do peso acima da média 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

O conceito de imagem corporal é bastante amplo: trata-se de uma 

ilustração mental do tamanho, forma e imagem do corpo, moldados de acordo com 

os sentimentos relacionados a essas características bem como às partes que o 

constituem (SLADE, 1994). 
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Figura 41: Demonstrativo da consideração da adequação do peso com relação ao biotipo, 
participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 28, sobre considerar a alimentação adequada a própria 

necessidade, 25,8% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 36,2% 

concordam (ou concordam totalmente) e os demais 37,9% não concordam nem 

discordam, conforme Figura 42. 

 

 
Tabela 43 – Demonstrativo sobre a consideração de se alimentar adequadamente 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Os adolescentes convivem atualmente com uma realidade de aumento de 

consumo de produtos ricos em gorduras e, ao mesmo tempo, com a propagação de 

um estilo de vida sedentário, aliado às novas tecnologias, que têm diminuído o gasto 

energético. (MARTINEZ, 1999). 
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Figura 42: Demonstrativo sobre a quantidade de alimento conforme a necessidade, participantes da 
pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 29, sobre comer além do necessário quando ansioso, 26,7% 

dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 53,3% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 20,0% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 43. 

 

 
Tabela 44 – Demonstrativo sobre comer além do necessário quando está ansioso 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na conjuntura de Kahtalian (1992) considera que o ato de comer, muitas 

vezes, é tido como tranquilizador, como uma forma de localizar a ansiedade e a 

angustia no corpo, sendo apresentadas também dificuldades de lidar com a 

frustração e com limites. É inegável que uma das melhores formas de socialização e 

busca ao afeto e, muitas vezes quando buscamos afeto, buscamos também algum 

alimento, fazendo esta associação de forma inconsciente.  
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Figura 43: Demonstrativo sobre a questão que relaciona ansiedade e alimentação, participantes da 
pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 30, sobre as frutas fazerem parte da rotina alimentar, 30,0% 

dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 55,0% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 15,0% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 44.  

 

 
Tabela 45 – Demonstrativo sobre a rotina de frutas 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Conforme a pirâmide alimentar (Anvisa,2003),  as frutas devem estar 

presentes na alimentação diária com uma presença de 3 a 5 porções ao dia. 

Segundo Meneghetti (2006), conhecendo melhor as propriedades 

benéficas da frutas, das hortaliças e das ervas, podemos aprender  também a como 

variar a nós mesmos; basta mudar o alimento e o organismo se normaliza 

imediatamente. Existem momentos nos quais é importante comer o arroz outras 

vezes o organismo pede outros alimentos, mais farináceos, mais proteínas, 

açúcares, etc; com o tempo se aprende. Baseados em como conhecemos a nós 

mesmos e o alimentos saberemos escolher o melhor do momento. 
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Figura 44: Demonstrativo sobre as frutas na rotina alimentar, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 31, sobre considerar a alimentação equilibrada, 25,4% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 46,5% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 27,1% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 45. 
 

 
Tabela 46 – Demonstrativo sobre a alimentação equilibrada 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 45: Demonstrativo sobre considerar a alimentação equilibrada, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 32, sobre comer muitos doces, 21,6% dos entrevistados 

discordam (ou discordam totalmente), 60,0% concordam (ou concordam totalmente) 

e os demais 18,3% não concordam nem discordam, conforme Figura 46. 

 

 
Tabela 47 – Demonstrativo sobre comer doces 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Conforme pirâmide  alimentar (ANVISA,2003), os doces não devem ser 

priorizados. Os doces promovem picos glicêmicos no sangue, influenciado na 

obesidade, diabetes e diversos outros malefícios a saúde. 
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Figura 46: Demonstrativo sobre a questão de comer muitos doces, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 33, sobre a salada fazer parte da rotina alimentar, 39,0% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 47,5% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 13,6% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 47. 

 

 
Tabela 48 – Demonstrativo sobre a rotina de saladas 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Conforme pirâmide alimentar (ANVISA,2003), as hortaliças em geral tem 

lugar de destaque na alimentação diária, devendo ser consumida em quantidades 

diárias não inferior de 4 a 5 porções. 

Segundo Meneghetti (2006), conhecendo melhor as propriedades 

benéficas da frutas, das hortaliças e das ervas, podemos aprender  também a como 

variar a nós mesmos; basta mudar o alimento e o organismo se normaliza 

imediatamente. Existem momentos nos quais é importante comer o arroz outras 

vezes o organismo pede outros alimentos, mais farináceos, mais proteínas, 

açúcares, etc; com o tempo se aprende. Baseados em como conhecemos a nós 

mesmos e o alimentos saberemos escolher o melhor do momento.  
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Figura 47: Demonstrativo sobre a rotina alimentar de saladas, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 34, sobre preferir comer fast-food a outra refeições, 40,7% 

dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 37,2% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 22,0% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 48. 

 

 
Tabela 49 – Demonstrativo sobre a preferência a fast-food 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

As modificações no padrão alimentar e na pratica de atividades físicas, 

com a introdução do fast-food e aumento do sedentarismo aumentaram o risco de 

acúmulo de peso e gordura na adolescência (MAHAN, 2002). 

Segundo Meneghetti(2006), através do alimento se exercita de fato, uma 

cura médica natural como máxima cura do organismo e é importante saber em cada 

ocasião, o que convém comer. Em todo mundo, o homem come segundo 

estereótipos, e a medicina demonstra que estamos mal porque temos uma nutrição 

não natural. Eu digo, em vez disso, que temos estereótipos errados e, por 

consequência, comemos como doentes, não sabemos colher a lógica do ambiente-

corpo em relação à lógica do ambiente-mundo para gozar do metabolismo vivente 

na natureza. 
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Figura 48: Demonstrativo a preferência a fast-food a outras refaições, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 35, sobre praticar algum tipo de atividade física normalmente, 

10,2% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 72,9% concordam 

(ou concordam totalmente) e os demais 16,9% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 49. 

 

 
Tabela 50 – Demonstrativo sobre a prática de exercícios físicos 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

É sabido que a saúde, prevenção de doenças, melhoria da capacidade 

funcional e socialização dos adolescentes estão relacionadas á pratica de atividades 

físicas. (GUEDES, 1997). 
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Figura 49: Demonstrativo sobre a prática de atividade física, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 36, sobre ficar preocupado com a idéia de estar engordando, 

15,0% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 68,3% concordam 

(ou concordam totalmente) e os demais 16,7% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 50. 

 

 
Tabela 51 – Demonstrativo sobre a idéia de estar engordando 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

A valorização do corpo perfeito, intimamente relacionado à imagem de 

poder e de mobilidade social cresce, enquanto contraditoriamente há diminuição no 

nível de atividades físicas e aumento do consumo de alimentos hipercalóricos e 

gorduras pela população (SCHWARTZ; BROWNELL, 2004). 
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Figura 50: Demonstrativo sobre a preocupação em estar engordando, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 37, sobre evitar comer quando está com fome, 74,6% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 11,9% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 13,6% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 51. 

 
Tabela 52 – Demonstrativo sobre evitar comer quando está com fome 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 51: Demonstrativo evitar comer quando está com fome, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
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Na questão 38, sobre prestar atenção à quantidade de calorias nos 

alimentos, 69,0% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 17,2% 

concordam (ou concordam totalmente) e os demais 13,8% não concordam nem 

discordam, conforme Figura 52. 

 

 
Tabela 53 – Demonstrativo sobre a atenção as calorias 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 52: Demonstrativo sobre prestar atenção a quantidade de calorias dos alimentos, participantes 
da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011 
 

Na questão 39, sobre vomitar apos comer 96,4% dos entrevistados 

discordam (ou discordam totalmente), nenhum concordam (ou concordam 

totalmente) e os demais 3,5% não concordam nem discordam, conforme Figura 53. 

 
Tabela 54 – Demonstrativo sobre vomitar após comer 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Conforme Borges (2002), Guedes 2002 e Nunes (2003) as pacientes 

bulimicas geralmente têm peso corporal considerado normal ou um pequeno 

sobrepeso e podem apresentar, em função da pratica continuada de vômitos, dentes 

estragados e cariados, lesões renais e aumento das glândulas parótidas. 

Não houve respostas como “Concordo Totalmente” ou “Concordo”. 

 

 
Figura 53: Demonstrativo sobre vomitar após comer, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 40, sobre a vontade de ser mais magro, 39,7% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 39,6% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 20,7% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 54. 
 

 
Tabela 55 – Demonstrativo sobre a vontade de ser mas magro 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na percepção de Whitenton (2002) a mídia transmite atualmente uma 

gama de mensagens para o publico adolescente. Numa sociedade cada vez mais 

sedentária e em meio a uma transição epidemiológica, que desloca o problema 

centrado na desnutrição para a obesidade, surge uma busca incessante por um 

padrão de corpo ideal. 
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Figura 54: Demonstrativo sobre querer ser mais magro, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 41, sobre evitar comer alimentos que contenham açucar, 

78,4% dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 10,0% concordam 

(ou concordam totalmente) e os demais 11,7% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 55. 

 

 
Tabela 56 – Demonstrativo sobre evitar comer alimentos que contenham açúcar   
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 55: Demonstrativo sobre evitar comer alimentos que contenham açúcar, participantes da 
pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 42, sobre o costume de comer alimentos dietéticos, 74,6% 

dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 10,2% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 15,3% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 56. 

 

 
Tabela 57 – Demonstrativo sobre comer alimentos dietéticos 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Não houve respostas como “Concordo Totalmente” nesta questão. 
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Figura 56: Demonstrativo sobre comer alimentos dietéticos, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 43, sobre passar muito tempo pensando em comer, 46,7% 

dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 21,7% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 31,7% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 57. 

 

 
Tabela 58 – Demonstrativo sobre passar muito tempo pensando em comer 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

É inegável que uma das melhores formas de socialização e busca ao 

afeto e, muitas vezes quando buscamos afeto, buscamos também algum alimento, 

fazendo esta associação de forma inconsciente. Quando a pessoa não tem o afeto 

desejado, ela pode buscar este afeto através do alimento, muitas vezes sem se dar 

conta, fazendo, desta forma, um processo conhecido como “compensação”. (OMS, 

1992). 
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Figura 57: Demonstrativo sobre o tempo que fica pensando em comer, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 44, sobre fazer regime para tentar emagrecer, 55,0% dos 

entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 26,7% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 18,3% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 58. 

 

 
Tabela 59 – Demonstrativo sobre fazer regime para emagrecer 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 58: Demonstrativo sobre fazer regime para emagrecer, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 45, sobre o medo de ficar gordo, 27,1% dos entrevistados 

discordam (ou discordam totalmente), 66,1% concordam (ou concordam totalmente) 

e os demais 6,8% não concordam nem discordam, conforme Figura 59. 

 

 
Tabela 60 – Demonstrativo do medo de ficar gordo 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

A sociedade moderna atual cultua o físico e a aparência. A magreza 

ocupa lugar de grande destaque e acaba por relacionar-se à aceitação social. 

(SAIKALI, 2004). Na analise de Rodin (1995) e Gambardella (2005) a cultura 

ocidental, ser magra corresponde a ser competente e atraente. O excesso de peso, 

por outro lado, associa-se a conceitos pejorativos, como a falta de cuidado pessoal e 

motivação. 
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Figura 59: Demonstrativo sobre medo de ficar gordo(a), participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 46, sobre seguir uma dieta rígida, 83,0% dos entrevistados 

discordam (ou discordam totalmente), 6,8% concordam (ou concordam totalmente) e 

os demais 10,2% não concordam nem discordam, conforme Figura 60. 
 

  
Tabela 61 – Demonstrativo sobre seguir uma dieta rígida 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 60: Demonstrativo sobre seguir uma dieta rígida, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
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Na questão 47, sobre considerar os hábitos alimentares normais, 11,7% 

dos entrevistados discordam (ou discordam totalmente), 70,0% concordam (ou 

concordam totalmente) e os demais 18,3% não concordam nem discordam, 

conforme Figura 61. 

 

 
Tabela 62 – Demonstrativo sobre a normalidade dos hábitos alimentares 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Segundo Souza (1993) e Goldestein, (1995) durante toda a adolescência 

ocorrem mudanças importantes no comportamento social, assim como nos hábitos 

alimentares. 

Não houve respostas como “Discordo Totalmente” nesta questão. 

 

 
Figura 61: Demonstrativo sobre os hábitos alimentares, participantes da pesquisa. 
Fonte : FARIAS, 2011  
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3.3 TESTES ESTATÍSTICOS 
 

 
3.3.1 Correlação entre a questão 2 e a questão 4 
 

 

Teste da correlação entre a questão “2. Acredito que as formas do meu 

corpo têm a ver com as minhas atitudes e comportamentos” e a questão “4. Percebo 

que existe relação entre o tipo de corpo e o comportamento do indivíduo” , conforme 

Figura 62. 

 

 
Tabela 63 – Demonstrativo da correlação  entre a questão 2 e questão 4 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

A imagem do corpo humano é a figura de nosso próprio corpo que 

formamos em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo aparece para nós 

mesmos. Nós vemos partes da superfície corporal. Além de tudo isso há a 

experiência imediata da existência de uma unidade corporal. Esta unidade é 

percebida e é mais do que uma percepção, nós a denominamos um esquema de 

nosso corpo ou modelo postural do corpo. Cada emoção modifica a imagem corporal 

(SCHILDER, 1999). 

O coeficiente de correlação foi de 0,1954 e o p-valor foi de 0,07, maior 

que 0,05 e, portanto, não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, 

com um nível de significância de 5%, que não há correlação entre a questão 2 e a 

questão 4. 



97	  
	  

Porém, como o p-valor é próximo do nível de significância, é aconselhável 

que novos estudos sejam realizados, com amostras maiores, para a confirmação do 

resultado. 

No gráfico abaixo tem-se em um eixo a questão 2 e no outro a questão 4. 

As esferas na intersecções das linhas indicam resposta nas respectivas opções. 

Quanto maior a esfera mais entrevistados responderam a respectiva combinação e o 

número dentro das esferas é esta quantidade de entrevistados. 

Por exemplo: 8 pessoas responderam 3 na questão 2 e responderam 4 na 

questão 4. Este valores estão na tabela anterior. 

 

 
Figura 62: Demonstrativo sobre a correlação entre as questões 2 e 4, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  

 
	  

3.3.2 Correlação entre a questão 2 e a questão 37 
 

 

Teste da correlação entre a questão “2. Acredito que as formas do meu 

corpo têm a ver com as minhas atitudes e comportamentos” e a questão “37. Evito 

comer quando estou com fome” , conforme Figura 63. 
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Tabela 64 – Demonstrativo da correlação entre a questão 2 e questão 3  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

O coeficiente de correlação foi de -0,2033 e o p-valor foi de 0,06, maior 

que 0,05 e, portanto, não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, 

com um nível de significância de 5%, que não há correlação entre a questão 2 e a 

questão 37. 

Porém, como o p-valor é próximo do nível de significância, é aconselhável 

que novos estudos sejam realizados, com amostras maiores, para a confirmação do 

resultado. 
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Figura 63: Demonstrativo sobrea correlação entre a questão 2 e a questão 37, participantes da 
pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
 
3.3.3  Correlação entre a questão 40 e como a pessoa se vê/gostaria 
 

 

Para as figuras foi dado o valor 1 à figura do canto esquerdo e 9 do canto 

direito. Os valores utilizados para calculo da correlação foi a diferença entre a 

resposta dada para “Como se vê” e “Como gostaria de ser”. Valores positivos para 

esta variável indicam que pessoa gostaria de ser como uma figura mais a direita do 

que ela se vê. Valores negativos indicam que a pessoa gostaria de ser como uma 

figura mais a esquerda do que ela se vê. O valor indica quantas figuras de diferença. 

Valores iguais a zero indicam que a pessoa gostaria de ser como ela própria se vê, 

conforme Figura 64. 
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Tabela 65 – Demonstrativo da correlação entre a questão 40 e entre a diferença de como a pessoa 
se vê e como gostaria de ser 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Por exemplo: um valor -2 indica que o entrevistado queria ser 2 figuras 

mais magro do que se vê. 

O coeficiente de correlação foi de -0,6288 e o p-valor foi de 0,00, menor 

que 0,05 e, portanto, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, 

com um nível de significância de 5%, que há correlação entre a questão 40 e a 

diferença entre como o entrevistado se vê/gostaria de ser. 

A sociedade moderna atual cultua o físico e a aparência. A magreza 

ocupa lugar de grande destaque e acaba por relacionar-se à aceitação social. 

(SAIKALI, 2004). Na analise de Rodin (1995) e Gambardella (2005) a cultura 

ocidental, ser magra corresponde a ser competente e atraente. O excesso de peso, 

por outro lado, associa-se a conceitos pejorativos, como a falta de cuidado pessoal e 

motivação. 
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Figura 64: Demonstrativo sobre a correlação entre a questão 40 e a questão das figuras, 
participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 

3.3.4 Diferenças em como o entrevistado se vê e gostaria de ser, 
conforme o gênero 
 

 

Teste realizado para verificar se existe diferença entre as opiniões de 

como o entrevistado se vê e gostaria de ser conforme o sexo, conforme Figura 65 e 

66. 

 

 
Tabela 66 – Demonstrativo da correlação entre como o adolescente se vê e como gostaria de ser, 
conforme o gênero 
Fonte : FARIAS, 2011  

 

 

 

 



102	  
	  

Para tanto foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis para comparação de 

medianas. 

As hipóteses do teste são: 

• H0: As medianas para as diferenças nas respostas das figuras são iguais para 

o sexo feminino e o sexo masculino 

• H1: As medianas para as diferenças nas respostas das figuras são diferentes 

para o sexo feminino e sexo masculino 

Em linguagem matemática: 

H0: Mdfem = Mdmasc 

H1: Mdfem ≠ Mdmasc 

Pela tabela de teste de Kruskall-Wallis o p-valor foi de 0,0009, menor que 

0,05 e, portanto, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, com um 

nível de significância de 5%, que há diferenças entre as medianas dos gêneros 

femininos e masculinos. 

A mediana do gênero feminino é menor que a mediana do gênero 

masculino, indicando que as mulheres tendem a querer ser mais magras do que 

são, mais do que os homens querem ser mais magros do que são. 

Dos participantes 33,3% gostariam de ter a forma física menor do que 

imaginam que tem, e desses 33,3%, 80% são mulheres. Entre as avaliações foi 

constatado que 13,3% gostariam de ser maior do que são, sendo que dessa 

avaliação 87,5% eram homens. 

 Segundo Mantovani(2009), os homens querem ter um corpo mais forte e 

volumoso e com baixo percentual de gordura, já as mulheres buscam o tipo físico 

ideal que é um corpo mais magro, menos volumoso e com curvas nas medidas 

ditadas pelo padrão da mídia. 
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Figura 65: Demonstrativo sobresobre a relação entre como o adolescente se vê e como gostaria de 
ser, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 66: Demonstrativo entre como o adolescente se vê e como gostaria de ser, participantes da 
pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
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3.3.5 Teste da diferença de proporções para as respostas da 
questão 2 
 

 

Para as figuras foi dado o valor 1 à figura do canto esquerdo e 9 do canto 

direito. Os valores utilizados para calculo da correlação foi a diferença entre a 

resposta dada para “Como se vê” e “Como gostaria de ser”. Valores positivos para 

esta variável indicam que pessoa gostaria de ser como uma figura mais a direita do 

que ela se vê. Valores negativos indicam que a pessoa gostaria de ser como a figura 

mais a esquerda do que se vê. 

Teste realizado para verificar se existe diferença entre as proporções de 

respostas “Concordam” e respostas “Discordo” da questão “2. Acredito que as 

formas do meu corpo têm a ver com as minhas atitudes e comportamentos”. 

Agrupando as respostas “Concordo” e “Concordo Totalmente” em apenas 

um grupo e fazendo o mesmo com as respostas para “Discordo” e “Discordo 

Totalmente”. As respostas “Nem concordo, nem discordo” foram ignoradas. 

As hipóteses do teste são: 

• H0: A proporção de entrevistados que disse concordar é igual à proporção de 

entrevistado que disse discordar. 

• H1: A proporção de entrevistados que disse concordar é diferente à proporção 

de entrevistado que disse discordar. 

Em linguagem matemática: 

H0: pconcorda = pdiscorda 

H1: pconcorda ≠ pdiscorda 

Pela tabela abaixo a diferença de proporção foi de 61,7%, o p-valor foi de 

0,0000, menor que 0,05 e, portanto, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. 

Concluí-se, com um nível de significância de 5%, que há diferenças entre as 

proporções de entrevistados que disseram concordar e a proporção de entrevistados 

que disseram não concordar. 
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Tabela 67 – Demonstrativo da diferença de proporção para a respostas da questão 2  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Ou seja, é possível afirmar que a proporção de entrevistados que 

disseram concordar em acreditar que as formas do próprio corpo têm a ver com as 

atitudes e comportamento é maior que a dos entrevistados que discordam. 

 

 

3.3.6  Correlação entre como o entrevistado se vê e como foi 
avaliado  
 

 

Quanto maior o valor, mais o entrevistado tende a se ver mais gordo do 

que o que foi avaliado. Valores negativos, o entrevistado se vê como mais magro do 

que foi avaliado, conforme Figura 67. 
 

 
Tabela 68 – Demonstrativo da correlação entre como o entrevistado se vê e como foi avaliado 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

O coeficiente de correlação foi de -0,5178 e o p-valor foi de 0,00, menor 

que 0,05 e, portanto, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, 

com um nível de significância de 5%, que há correlação entre como o entrevistado 

se vê e como foi avaliado. 
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O conceito de imagem corporal é bastante amplo: trata-se de uma 

ilustração mental do tamanho, forma e imagem do corpo, moldados de acordo com 

os sentimentos relacionados a essas características bem como às partes que o 

constituem (SLADE, 1994).  

 

 
Figura 67: Demonstrativo da correlação entre como o entrevistado se vê e como foi avaliado, 
participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 

3.3.7 Diferenças em como o entrevistado se vê e como foi avaliado, 
conforme o gênero  
 

Teste realizado para verificar se existe diferença entre as opiniões de 

como o entrevistado se vê e como foi avaliado conforme o sexo, conforme Figura 68 

e 69. 
 

 
Tabela 69 – Demonstrativo em como o entrevistado se vê e como foi avaliado, conforme o gênero 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Quanto maior o valor, mais o entrevistado tende a se ver mais gordo do 

que o que foi avaliado. Valores negativos, o entrevistado se vê como mais magro do 

que foi avaliado. 

Para tanto foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis para comparação de 

medianas. 

As hipóteses do teste são: 

• H0: As medianas para as diferenças nas respostas das figuras e como são 

avaliados são iguais para o sexo feminino e o sexo masculino 

• H1: As medianas para as diferenças nas respostas das figuras e como são 

avaliados são diferentes para o sexo feminino e sexo masculino 

Em linguagem matemática: 

H0: Mdfem = Mdmasc 

H1: Mdfem ≠ Mdmasc 

Pela tabela de teste de Kruskall-Wallis o p-valor foi de 0,0172, menor que 

0,05 e, portanto, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, com um 

nível de significância de 5%, que há diferenças entre as medianas dos gêneros 

femininos e masculinos. 

A mediana do gênero feminino é menor que a mediana do gênero 

masculino, indicando que os homens tendem a se verem mais gordos do que 

realmente são em relação às mulheres. 

 Segundo Mantovani (2009), os homens querem ter um corpo mais forte e 

volumoso e com baixo percentual de gordura, já as mulheres buscam o tipo físico 

ideal que é um corpo mais magro, menos volumoso e com curvas nas medidas 

ditadas pelo padrão da mídia. 
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Figura 68: Demonstrativo da relação entre como o entrevistado se vê e como foi avaliado (gênero 
feminino), participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 69: Demonstrativo da relação entre como o entrevistado se vê e como foi avaliado (gênero 
masculino), participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
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3.3.8 Verificação se os entrevistados tendem a se verem como 
realmente são 
 

 

Utilizando o mesmo sistema de pontuação das últimas avaliações, 

verificou-se se as medianas dos grupos são iguais a zero, ou seja, se não há 

diferença entre como o entrevistado se vê e como foi avaliado. Para isso utilizou-se 

o teste de sinais. 
 

 
Tabela 70 – Demonstrativo da verificação se os entrevistados tendem a se verem como realmente 
são 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Pela tabela o p-valor foi de 0,0001 para o gênero feminino, 0,0003 para o 

gênero masculino e 0,0000 para o geral, menor que 0,05 e, portanto, há evidências 

para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, com um nível de significância de 5%, 

que a mediana das diferenças entre como o entrevistado se vê e como foi avaliado 

não é igual a zero. 

É uma construção cognitiva individual e de interação com o ambiente, 

sendo sua elaboração realizada dia a dia e completamente flexível às mudanças. 

Em 1935, Paul Schiller elaborou a seguinte definição, aceita até os dias atuais. 

(SCHILDER, 1999): 

A imagem do corpo humano é a figura de nosso próprio corpo que 

formamos em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo aparece para nós 

mesmos. Nós vemos partes da superfície corporal. Além de tudo isso há a 

experiência imediata da existência de uma unidade corporal. Esta unidade é 

percebida e é mais do que uma percepção, nós a denominamos um esquema de 

nosso corpo ou modelo postural do corpo. Cada emoção modifica a imagem corporal 

(SCHILDER, 1999). 

Como tanto a mediana como a média de todos os grupos são superiores 

a 0, infere-se que os entrevistados tendem a se verem mais gordos do que 

realmente são. 
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3.3.9 Comparação entre os gêneros da questão 44: faço dieta e 
tento emagrecer  
 

 

 
Tabela 71 – Demonstrativo da comparação entre gêneros da questão 44 – faço dieta e tento 
emagrecer 
Fonte : FARIAS, 2011  

 

As hipóteses do teste são: 

• H0: As medianas as respostas da questão 44 são iguais para os sexos 

feminino e masculino. 

• H1: As medianas as respostas da questão 44 são diferentes para os sexos 

feminino e masculino. 

Em linguagem matemática: 

H0: Mdfem = Mdmasc 

H1: Mdfem ≠ Mdmasc 

Pela tabela de teste de Kruskall-Wallis o p-valor foi de 0,0029, menor que 

0,05 e, portanto, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, com um 

nível de significância de 5%, que há diferenças entre as medianas dos gêneros 

femininos e masculinos. 

A mediana do gênero feminino é maior que a mediana do gênero 

masculino, mulheres tendem a fazer mais dietas e tentam emagrecer mais do que os 

homens. 

Em sua opinião Wardle (2003) A publicidade é mantida pela indústria de 

consumo, que constrói uma realidade favorável para se estabelecer no mercado e 

influenciar o consumidor, através de imagens, falas e diversos recursos, repletos de 

persuasão, imediatismo e reforços. É divulgado, especialmente para as mulheres, o 

modelo de perfeição do corpo magro, associando-o a realizações e felicidade. Além 

disso, há estímulos para uma série de padrões de comportamento, especialmente 

através da televisão. Nos dias atuais, não é raro assistir a cenas em que os 
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protagonistas freqüentem academias, façam dieta, fumem ou carreguem consigo um 

copo de bebida alcoólica. 

Segundo Meneghetti (1994), quase todos nós sofremos um impacto com 

o nosso corpo segundo categorias externas; que é submetido a uma critica cruel 

externa o ponto onde o Ser se fixa, sorri e se faz história: o nosso corpo. Se 

julgamos por aquela mínima parte onde não é aceito pelo que afirma 

intrinsecamente, na mesma medida o homem perde seu eu.  

 
 

3.3.10 Comparação entre os gêneros da questão 40 gostaria de ser 
mais magro 
 

 

 

 
Tabela 72 – Demonstrativo da comparação entre gêneros da questão 40 – gostaria de ser mais 
magro 
Fonte : FARIAS, 2011  

 

As hipóteses do teste são: 

• H0: As medianas as respostas da questão 40 são iguais para os sexos 

feminino e masculino. 

• H1: As medianas as respostas da questão 40 são diferentes para os sexos 

feminino e masculino. 

Em linguagem matemática: 

H0: Mdfem = Mdmasc 

H1: Mdfem ≠ Mdmasc 

Pela tabela de teste de Kruskall-Wallis o p-valor foi de 0,0030, menor que 

0,05 e, portanto, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, com um 

nível de significância de 5%, que há diferenças entre as medianas dos gêneros 

femininos e masculinos. 
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A mediana do gênero feminino é maior que a mediana do gênero 

masculino, ou seja, mulheres querem ser mais magras do que são mais do que os 

homens querem ser mais magros do que são. 

Segundo Mantovani (2009), os homens querem ter um corpo mais forte e 

volumoso e com baixo percentual de gordura, já as mulheres buscam o tipo físico 

ideal que é um corpo mais magro, menos volumoso e com curvas nas medidas 

ditadas pelo padrão da mídia. 

 

 

3.4 ANÁLISE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS  ENTREVISTADOS 
ADULTOS 
 

 

3.4.1 Proporção da amostra conforme dados sociodemográficos 
 
 

As proporções da amostra conforme o gênero do entrevistado foi de 50% 

de pessoas do sexo feminino e 50% de pessoas do sexo masculino, conforme 

Figura 70. 
 

 
Tabela 73 -  Proporção da amostra por gênero 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 70: Demonstrativo da amostra por gênero, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

As proporções da amostra conforme o gênero do entrevistado foi de 25% 

de pessoas eram casadas e 37,5% solteiras e as demais 37,5 em outras situações, 

conforme Figura 71. 
 

 
Tabela 74 – Proporção da amostra por estado civil 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 71: Demonstrativo da amostra por estado civil, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
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Entre os entrevistados 14,3% estavam entre 31 e 40 anos, 71,4% entre 

41 e 50 anos e 14,3% entre 51 e 60 anos. A média de idade foi de 45,63 anos, com 

um desvio padrão de 7,8910. O valor mínimo foi de 34 anos, o máximo de 60 anos e 

mediana de 45 anos, conforme Figura 72. 

 

 
Tabela 75 – Demonstrativo da variável idade 
Fonte : FARIAS, 2011  
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 76 – Demonstrativo da proporção da amostra por idade 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 72: Demonstrativo da amostra por idade, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

As proporções da amostra conforme a escolaridade foi de 50% com 

superior completo e outros 50% com pós-graduação, conforme Figura 73. 
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Tabela 77 – Demonstrativo da proporção da amostra por escolaridade 
Fonte : FARIAS, 2011  
 
 
 
 
 

 
Figura 73: Demonstrativo da amostra por escolaridade, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 

3.4.2 Respostas dos entrevistados 
 

 

Na questão 1, sobre poder relatar acontecimentos mais positivos e agradáveis da 

adolescência, 87,5% dos entrevistados disseram poder relatar e outros 12,5% 

disseram não poder relatar, conforme Figura 74. 

 

 
Tabela 78 – Demonstrativo sobre acontecimentos positivos na adolescência 
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Fonte : FARIAS, 2011  
 

 

 
Figura 74: Demonstrativo dos relatos positivos e agradáveis, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 2.1, se o entrevistado gostava de si mesmo na adolescência, 

37,5% dos entrevistados disseram gostar de si mesmo e outros 62,5% disseram não 

gostar de si mesmo na adolescência, conforme Figura 75. 

 
Tabela 79 – Demonstrativo sobre o gostar de si mesmo na adolescência 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 75: Demonstrativo do gostar de si mesmos na adolescência, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
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Na questão 2.2, se o entrevistado gostava do próprio corpo na 

adolescência, 37,5% dos entrevistados disseram gostar de seu corpo e outros 

62,5% disseram não gostar de seu corpo na adolescência, conforme Figura 76. 

 

 
Tabela 80 – Demonstrativo da satisfação com o corpo na adolescência 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 
Figura 76: Demonstrativo sobre o gostar do corpo na adolescência, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

Na questão 3, se o entrevistado acha que, passados esses anos, sente 

que aqueles sentimentos de adolescência faziam sentido, 62,5% dos entrevistados 

responderam que fazia sentido e outros 37,5% responderam que não fazia sentido, 

conforme Figura 77. 

 

 
Tabela 81 -  Demonstrativo do sentido daqueles sentimentos 
Fonte : FARIAS, 2011  
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Figura 77: Demonstrativo o sentido dos sentimentos na adolescência, participantes da pesquisa.  
Fonte : FARIAS, 2011  
 

 

3.4.3 correlação entre a questão 2.2 e a questão 3 
 

 

Teste da correlação entre a questão “2.2. Você gostava do seu corpo na 

adolescência?” e a questão “3. Passados estes anos você sente que aqueles 

sentimentos da adolescência faziam sentidos?” 

 

 
Tabela 82 – Demonstrativo da correlação entre as questões 2.2  e questão 3  
Fonte : FARIAS, 2011  
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O coeficiente de correlação foi de 0,60 e o p-valor foi de 0,0562, maior 

que 0,05 e, portanto, não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, 

com um nível de significância de 5%, que não há correlação entre a questão 2.2 e a 

questão 3. 

O p-valor do teste exato de Fisher foi de 0,1964, superior à 0,05, 

confirmando a conclusão acima de que as variáveis não são correlacionadas. 

 
 

3.4.4 Correlação entre a questão 2.2 e a questão o gênero do 
entrevistado 
 

 

Teste da correlação entre a questão “2.2. Você gostava do seu corpo na 

adolescência?” e o gênero do entrevistado. 

 

 
Tabela 83 – Demonstrativo da correlação entre as questões 2.2 por gênero 
Fonte : FARIAS, 2011  
 

O coeficiente de correlação foi de -0,26 e o p-valor foi de 0,2473, maior 

que 0,05 e, portanto, não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula. Concluí-se, 

com um nível de significância de 5%, que não há correlação entre a questão 2.2 e o 

gênero. 

O p-valor do teste exato de Fisher foi de 1,0, superior à 0,05, confirmando 

a conclusão acima de que as variáveis não são correlacionadas. 
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CONCLUSÃO 

 
 
Este trabalho teve por objetivo avaliar investigar as possíveis relações 

ente imagem corporal, aceitação de si mesmo e obesidade em adolescentes, 

estudantes do ensino médio,  de uma escola de São Joaquim, SC - Brasil. A coleta e 

análise dos dados permitiram elaborar as seguintes conclusões: 

• Observa-se um índice de 58,4% de insatisfação com o corpo entre os 

adolescentes. Apenas 13,3% demonstram satisfação. Ficando evidente uma 

resistência a auto aceitação, apesar de 63,3% se considerarem bonitos. 

• Demonstram perceber que o corpo não é algo isolado, quando 63,4% 

deles afirmam perceber que a forma do seu corpo tem haver com as suas atitudes e 

comportamentos. Reafirmam com 76,3%, quando concordam que a beleza do corpo 

está relacionada com a saúde.  

•  Com relação ao tônus do corpo 38,4% dos entrevistados acreditam 

estar relacionado com o estado emocional. E com um percentual de 56,9% podemos 

entender que a maioria deles acredita que o tônus está relacionado com a genética. 

Podemos concluir então a compreensão dos mesmos, que o tônus corporal é 

resultado de diversos fatores e não apenas um fator isolado.  

• Uma constatação importante é que 85,0% se consideram ansiosos e 

53,3% concordam que quando estão ansiosos comem além do necessário.  

• Com relação as relações interpessoais, os entrevistados não 

apresentam dificuldades de relacionamentos, demonstrando facilidade com as 

amizades e boa convivência e percepção de aceitação familiar também alta. 

• Dos entrevistados 20,4% pensam que seu peso está alto para o seu 

biotipo e 28,3% consideram o seu peso acima da media, apesar de não termos 

encontrado nenhum caso de obesidade no grupo.  Relatam 68,3% que se 

preocupam em estarem engordando, ficando evidente nos adolescentes, a 

constante preocupação com a aparência física. 

• Nota-se pela pesquisa que os adolescentes possuem uma alimentação 

não adequada. Apenas 55% afirmam comer fruta diariamente e 47,5% incluem a 

salada na sua rotina diária. O consumo de doces apresentou também grande 

elevação já que 60% dos entrevistados afirmam comer muitos doces. A 

demonstração do risco de terem uma dieta mais rica em gordura, açucares e 
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alimentos refinados, e reduzidos em carboidratos complexos e fibras, fica evidente, 

representando assim um grande risco a saúde.  Mesmo por que 37,2 % afirmam 

preferirem fast-food. 

• Ficou evidente na pesquisa a necessidade esclarecimento sobre 

alimentação equilibrada para os adolescentes. Apesar de 46,50% deles 

considerarem a alimentação equilibrada e 36,2% dos entrevistados pensarem se 

alimentar adequadamente, apenas 51,7 % fazem todas as refeições diariamente.  

• Em pesquisa com os adultos, foi constatado com eles que 62,5% 

tinham também problemas com a imagem corporal durante a sua adolescência. 

Porém, a grande maioria relata que com o passar do tempo os problemas perderam 

sentido, não fazendo mais parte das suas preocupações. 

• No teste de avaliação da silhueta corporal ficou demonstrado mais uma 

vez, a incompreensão e descontentamento com a sua forma física entre os 

adolescentes.  Apenas 50%  dos participantes possui conformidade com o como se 

vê e com o como gostaria de ser. Foi levantado uma diferença de 80 %  entre a 

forma corporal que o entrevistado pensa que tem e a forma corporal com a qual ele 

foi avaliado que tem. Entre a forma corporal que ele gostaria de ter e a forma que ele 

foi avaliado essa diferença cai para 68,3 %.  Dos participantes 33,3% gostariam de 

ter a forma física menor do que imaginam que tem, e desses 33,3%, 80% são 

mulheres. Entre as avaliações foi constatado que 13,3% gostariam de ser maior do 

que são, sendo que dessa avaliação 87,5% eram homens. Apenas uma adolescente 

demonstrou querer ser maior do que é. 

• Em resumo, pode-se constatar que os adolescentes em vários 

momentos da pesquisa insatisfação e incompreensão com relação ao próprio corpo.  

Tendo em vista que, a energia é uma, ou seja, o corpo é a palavra da alma, 

podemos concluir que o adolescente desconhecendo o próprio corpo, desconhece 

também a própria essência.  Vive uma existência frustrada e ansiosa, por não 

compreender e atuar o projeto da própria vida. O adolescente deve ser incentivado a 

compreender a si mesmo e a se auto-construir, estudando e adquirindo experiências 

práticas.  Não deve desperdiçar-se, deve construir a própria liberdade de ação e 

autonomia, cumprindo com êxito uma das etapas mais importantes da construção da 

sua vida. 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada 
sobre  o tema adolescência e a imagem corporal. Teve por objetivo geral 
investigar possíveis relações entre imagem corporal, aceitação de si mesmo e 
obesidade em estudantes do ensino médio, de uma escola de São Joaquim, 
SC – Brasil. Os participantes da pesquisa são 60 adolescentes, de ambos os 
sexos, com idade entre 14 e 16 anos. Para coleta de dados foi utilizado um 
questionário com os objetivos de  determinar o índice de massa corporal, 
levantar informações sobre a imagem corporal, analisar fatores nutricionais e 
atividade física dos participantes da pesquisa. Outro questionário foi aplicado 
em 8 adultos para verificação da imagem corporal quando adolescentes e, 
saber também, o sentido dessa insatisfação corporal após a vida adulta. A 
interpretação dos resultados do questionário aplicado aos adolescentes se 
deu observando a três categorias pré-determinadas na elaboração do projeto: 
pessoal, interpessoal, nutricional e físico. Após a avaliação conclui-se que em 
vários momentos da pesquisa os adolescentes demonstraram insatisfação 
com o próprio corpo e desconhecimento do mesmo, apesar da grande maioria 
se considerar bonito. Ficou evidente a alimentação inadequada na maior 
parte dos entrevistados, principalmente com falta de fibras e grande risco a 
saúde, apesar de não ter sido apresentado nenhum caso de obesidade entre 
os participantes. A atividade física se fez presente na maioria dos 
pesquisados. Na pesquisa com os adultos, foi constatado que também estes 
tinham problemas com a imagem corporal durante a sua adolescência. 
Porém, a grande maioria relata que com o passar do tempo, os problemas 
perderam sentido, não fazendo mais parte das suas vidas. 

Palavras-chave: Adolescência, imagem corporal, insatisfação corporal, 
alimentação inadequada, obesidade, atividade física.  

 

 



123	  
	  

REFERÊNCIAS  
 
 

ADAMS, G.R. Physical Attractiveness Research: toward a Development Social 
Psychology of Beauty. Human development 20: 217-239, 1977. 
 
 
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resoluções RDC 359 e 360, de 
26 de dezembro de 2003. 
 
 
AZEVEDO, A.L.G. Dieta Antiinflamatória. Osasco, SP : Novo Século Editora,2007. 
 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004. 
 
 
BEE, HELEN. O ciclo vital. Editora Artmed, Porto Alegre,1997 
 
 
BLOS, P. Adolescência: uma interpretação psicanalítica. São Paulo: Martins 
Fontes, 1994. 
 
 
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8069 de 13 de 
julho de 1990. 
 
 
CAETANO, Caroline et al. Obesidade e aspectos psicológicos: maturidade 
emocional, autoconceito, lócus de controle e ansiedade. Jan/Abr. 2005. 
<http://www.scielo.br/pdf/prc/v18n1/24815.pdf >. Acesso em: 04 out. 2010.   
 
 
CÂMARA, MARTIAL; CRUZ,AMADEU. A Adolescência Prolongada: O tempo que 
não se deixa passar. Disponível em: 
http://www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_15/camara_cruz.pdf. Acesso em : 
22/01/2011. 
 
 
CASH, T.F.; PRUZINSKY, T. Body Image: development, deviance, an change. Nova 
Iorque: Guilford Press, 1990. 
 
 
CASTILHO, S. M. A imagem corporal.  Santo André, SP: ESETec Editores 
Associados, 2001. 
 
 
 
 
CASTILLO, Andrea Amaral; CONSOLAÇÃO, Maria  da. A imagem corporal e o  
tônus  muscular: de Paul Schilder à atualidade. 



124	  
	  

<http://www.fef.unicamp.br/hotsites/imagemcorporal2010/cd/anais/trabalhos/portugu
ês/area3/ic3-15.pdf >. Acesso em: 20 set. 2010.   
 
 
CASTRO, J.M., GOLDESTEIN, S. Eating Attitudes and behaviours of pré-and 
postpubertal females: clues to the etiology of eating desorders. Psysiology 
Behaviour, v.58, n.1, jul. 1995. 
 
 
 
CLAUDINO, A. M.; BORGES, M. B. F. Critérios diagnosticados para os transtornos 
alimentares: conceitos em evolução. Revista Brasileira de Psiquiatria. São Paulo 
v.24, Supl. III, 2002. 
 
 
COLLI, A.S. Conceito de adolescência. In: MARCONDES, E. Pediatria Básica. 
São Paulo: Sarvier; 1992. 
 
 
CONTI, M. A.; FRUTUOSO M. F. P.; GAMBARDELLA, A. M. D. Excesso de peso e 
insatisfação corporal. Revista de Nutrição: Brazilian Journal of Nutrition. 
Campinas, v. 18, n. 4, p. 491-497, jul./ago. 2005.  
 
 
COSTA–MOURA, F. Função ética do erotismo e adolescência. In: A sexualidade na 
aurora do século XXI. Organização Sônia Alberti. Rio de Janeiro: Companhia de 
Freud, 2008. 
 
 
DOLINSKY, M. Nutrição Funcional. São Paulo: Roca,2009. 
 
 
Dotti, Sotero. Psicologia da adolescência: uma psicologia do desenvolvimento. 
Porto Alegre: Sulina,1973. 
 
 
EISTEIN, E.; SOUZA, R. P. Situações de risco à saúde de crianças e 
adolescentes. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1993. 
 
 
FADIMAN, JAMES; FRAGER, ROBERT. Teorias da Peronalidade. Editora Harbra, 
São Paulo,1986. 
 
 
FREUD, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905). In: Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, v. 7, 1969. 
 
 
_____.  O Mal-estar na civilização (1930). In: Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud. Rio de Janeiro .: Imago, 1969. 
 



125	  
	  

 
GALVÃO, A. L.; PINHEIRO, A.P.; SOMENZI, L. Etiologia dos transtornos 
alimentares.  In: NUNES, M.A.;  APPOLINÁRIO, J.C.; GALVÃO, A.L.; COUTINHO, 
W. Transtornos alimentares e obesidade.  Porto Alegre: Artes Médicas; 2003. 
 
 
GARRITANO, E.; SADALA, G. O adolescente e a cultura do corpo: uma visão 
psicanalítica. Revista Polêm!ca. V. 9, n.3,p.61, julho/setembro 2010. 
 
 
GELDER, M.; MAYOU, R.; GEDDES, Jornal de Psiquiatria. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 
 
 
GILLINI, G.; GILLINI, M.T.Z. Adolescentes em diálogo com os pais. São Paulo: 
Paulinas, 1998. (volume 2). 
 
 
GUEDES, D. P; GUEDES, J. E. R. P. Crescimento, composição corporal e 
desempenho motor de crianças e adolescentes. São Paulo: CRL Balieiro, 1997.  
 
GUSMÃO, Sônia Maria Lima. A teoria do desenvolvimento humano segundo 
Freud e Rogers. Out. 1994. Disponível em 
:http://gruposerbh.com.br/textos/artigos/artigo15.pdf Acesso em : 22 jan. 2011. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2009. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1
698&id>. Acesso em: 28 mar. 2010.   
 
 
KATCH, F.I.; McARDLE, W.D. Nutrição, saúde e exercício. 4. ed. Rio de Janeiro: 
MEDSI, 1996. 
 
 
KEPPE, Marc Andre da Rocha. Acompanhamento psicanalítico do paciente com 
sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida, 2005 . Disponível em : 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos_teses/2
010/biologia/artigos/apsicanalitico.pdf>. Acesso em: 10 set. 2010.   
 
 
STEVENS, Alexandre. Adolescência, sintoma da puberdade. In: Curinga, Belo 
Horizonte: Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Minas Gerais, 2004. 
 
 
MANTAVANI,B.;et al. Nível de satisfação com a imagem corporal de 
universitários. Mai 2009. Disponível em : http://www.efdeportes.com/efd132/nivel-
de-satisfacao-com-a imagem-corporal.htm. Acesso em 30/04/2011.  
 
 



126	  
	  

MARTINEZ-GONZALES, et al. Physicalinactivity, sedentary lifestyle and obesity 
in the European Union.  Int J Obes Rel Metab Dis, Basingstoke, v.23, 1999. 
 
 
MARCONDES, E. Crescimento normal e deficiente. 3. ed.  São Paulo: Sarvier 
1989. 
 
 
MENEGHETTI, Antonio. Pedagogia ontopsicológica. Tradução Alécio Vidor e 
Wilnei Giozza. Porto Alegre: ABO, 1994. 
 
 
_____. A psicossomática na ótica ontopsicológica. Tradução Ontopsicologica 
Editrice. Recanto Maestro, RS: Ontopsicologica Editrice, 2005. 
 
 
_____. Cozinha Viva. Tradução Ontopsicologica Editrice. Recanto Maestro, RS: 
Ontopsicologica Editrice, 2006. 
 
 
_____. Projeto Homem. 2. ed. Tradução Psicologica Editrice. Florianópolis, SC: 
Psicologica Editrice, 1999.  
 
 
_____.  Imagem e Inconsciente. Tradução Ontopsicologica Editrice. 4. ed. Recanto 
Maestro, RS: Ontopsicologica Editrice, 2010. 
 
 
_____. A arte de viver dos Sábios. Tradução Ontopsicologica Editrice. 4. ed. 
Recanto Maestro, RS: Ontopsicologica Editrice, 2009. 
 
 
_____. Manual de Ontopsicologia. Tradução Ontopsicológica Editora Universitária.  
4. ed.  Recanto Maestro, RS: Ontopsicologica Editrice, 2010. 
 
 
MYRA, Y;  LOPES, E. Psicologia evolutiva da criança e do adolescente. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Científica, 1954. 
 
 
NEUMARK-SZTAINER,  et al. Does body satisfaction matter? Five-yer longitudinal 
associations between body satisfaction and health behaviors in adolescent females 
and males. J Adolesc Health, London, v.39, 2006. 
 
 
NUNES, M. A.;  et al. Transtornos alimentares e obesidade. Porto Alegre: Artes 
Médicas; 2003. 
 
 
_____. Distúrbios da conduta alimentar: considerações sobre o Teste de Atitudes 
Alimentares (EAT). Revista Brasileira de Psiquiatría, São Paulo, v.16, n.1, 1994. 



127	  
	  

 
 
PINHEIRO, A.P.; GIUGLIANI, E.R.L. Who are the children with adequate weight Who 
feel fat? Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v.82, n.3, 2006. 
 
 
ROCCO, Verônica. Auto-sustento: o primeiro dever de um jovem. Nova Psicologia. 
São Paulo, ano  XXIV, p. 8 – 15, maio, 2006. 
 
 
ROBINSON, T. N. Television viewing and childhood obesity. Pediatr Clin North 
Am, Washington, v.48, 2001. 
 
 
RODIN, J.; SILBERSTEIN, L.; STRIEGEEL-MOORE, R. Women and weight: a 
normative discontent. In: SONDEREGGER, T.B. (ed). Psychology and gender. 
Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1985. 
 
 
ROGERS, Carl R. ; ROSENBERG, Rachel L. A pessoa como centro.  São Paulo: 
EPU,  1977. 
 
 
_____. Terapia centrada no cliente. Tradução Cecília Camargo Bartalotti. São 
Paulo: Martins Fontes, 1992 . 
 
_____. Um jeito de ser. Tradução Maria Cristina Machado Kupfer; Heloísa Lebrão;  
Yone Souza Patto. São Paulo: EPU, 1983. 
 
 
SAIKALI, C. J.; et al. Imagem corporal nos transtornos alimentares. Rev. 
Psiquiatr. Clín., v.31, 2004. 
 
 
SANTANGELO, MARCIO. Teorias Psicológicas. Out. 2006. Disponível em 
:http://pensar-para-progredir.blogspot.com/2006_10_01_archive.html. Acesso em : 
20/01/2011. 
 
 
SCHILDER, P. A imagem do corpo: as energias construtivas da psique. 3. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
 
SCHWARTZ, M.B.; BROWNELL, K.D. Obesity and body image. Body Image, v.1, 
n.1, 2004. 
SHONTZ, FRANKLIN C. Body Image and Physical disability. In: CASH, THOMAS 
F.;PRUZINSKY, THOMAS (ed.)- Body Images: development, deviance and change. 
Nova Iorque: The Guilford Press, p. 149-68. 
 
 



128	  
	  

SILVA, Sandra Maria C. S. da. ; MURA, Joana D’Arc P. Tratado de alimentação, 
nutrição e dietoterapia. São Paulo: Roca, 2007. 
 
 
SLADE, P.D. What is body image? Behav Res Ther, Washington, v.32, 1994. 
 
 
SMOLAK, L.; LEVINE, M.P.; SCHERMER, F. Parental input and weight concerns 
among elementary school children. Int J Eat  Disord., v.25, n.3, 1999. 
 
 
STENZEL, L. M. A influência da imagem corporal no desenvolvimento e manutenção 
dos transtornos alimentares. In: NUNES, M. A. (Org.). Transtornos alimentares e 
obesidade. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 73-81. 
 
 
_____. O percurso da psicologia no estudo da obesidade. Dez/2003. Disponível 
em: http://www.obeso.org.br/pagina/172/o-percurso -da-psicologia-no-estudo-da-
obesidade.shtm/ .  Acesso em:  27 ago. 2010. 
 
 
STEVENS, Alexandre. Adolescência, sintoma da puberdade. Curinga, Belo 
Horizonte: Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Minas Gerais, n. 20, p. 27-39, 
nov. 2004. 
 
 
STICE, E.; NEMEROFF, C.; SHAW, H.E. Testo f the dual pathway model of 
bulimia nervosa: Evidence of dietary restraint and affect regulation 
mechanism. J Soc Clin Psychol, Philadelphia, v.15, 1996. 
 
 
STICE, E.; SHAW, H.E. Role of body dissatisfaction in the onset and 
maintenance of eating pathology: a synthesis of research findings. J  
Psychosom Res, Nashville, v.53, 2002. 
 
 
STICE (2002) apud SAIKALI, C.J.; SOUBHIA, C.S.; SCALFARO, B.M.; CORDÁS, 
T.A. Imagem Corporal nos Transtornos alimentares. Revista de Psiquiatria 
Clínica., São Paulo, 31 (4); 164-166, 2004. 
 
 
STICE, E.;  SCHUPAK-NEUBERG, E.; SHAW, H.E.; STEIN, R.I. Relation of media 
expousure to eating disorder symptomatology: Na examination of mediating 
mechanisms.  J Abnorm Psychol, [s.I], v.103, 1994. 
 
STICE, E.;  WHITERTON, K. Risk factors for body dissatisfaction in adolescent 
girls: a longitudinal investigation. Dev Psychol, New York, v.38, 2002. 
 
 



129	  
	  

TANNER, J. M. Use and abuse of growth standarts. In.: FALKNER, F.; TANNER, 
J.M. Human Growth: A comprehensive Treatise. Vol.3. Methodology ecological, 
Genetic,  and Nutritional Effects on Growth. 2nd ed. New York, Plenum Press, 1986. 
 
 
TAVARES, M.C.G.C. Imagem corporal: conceito e desenvolvimento. Barueri, SP: 
Manole, 2003. 
 
 
TIGGEMANN, M. Gender differences in the interrelationships between weight 
dissatisfaction, restraint, and self esteem. Sex Roles, [s.I.], v.30, 1994.  
 
 
 TIGGEMANN, M.; PICKERING, A.S. Role of television in adolescent women’s 
body dissatisfaction and drive for thinness. Int J Eat Dis, Oxford, v.20, 1996. 
VIVELA, J.E.M.; et al. Transtornos  alimentares em escolas. Jornal de Pediatria. 
Rio de Janeiro, v.80, n.1, 2004. 
 
 
WISEMAN, C.V.; et al. Cultural expectations of thinnes in women: na update. Int 
Eat Dis, Oxford, v.11, 1992. 
 
 
WILFLEY, D.E.; RODIN, J. Cultural influences on eating disorders. In: 
BROWNELL, K.D.; FAIRBURN, C.G. Eating disorders and odesity: a 
comprehensive handbook. New York: Guilford  Press; 1995.  



130	  
	  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



131	  
	  

ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre percepção corporal de estudantes de 
ensino médio e precisamos que você responda a este questionário. Não é preciso 
colocar nenhuma outra informação pessoal além das que são solicitadas aqui. 

 

 

Meu peso: _____ Kg       Atura: ______ cm          IMC (índice de massa corporal) 
_____ 

 

 

Idade ______       Sexo: (   ) F   (   ) M                Ano do Ensino Médio ____________ 

 

O seu desempenho escolar em termos de notas, em média, é: 

 

(   ) 5,0         (   ) 6,0        (    ) 7,0        (   ) 8,0         (    ) 9,0     (   ) 10 

(   ) 5,5         (   ) 6,5        (    ) 7,5        (   ) 8,5         (    ) 9,5      

 

 

Você mora: 

 

(   ) com os pais (ou com um dos pais)     (   ) com outros parentes (tios, avós) 

(   ) sozinho(a)                                     (   ) em uma pensão 

(   ) com amigos                                     (   ) com família própria (companheiro/a, 
filhos) 
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A seguir, estão descritas diversas afirmações. Com base no que você pensa, indique 
quanto você concorda ou discorda das afirmações, marcando o número que melhor 
descreve sua percepção.  

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 
nem 

discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

 

 

 

1. Estou satisfeito com o meu corpo.  1 2 3 4 5 

2. Acredito que as formas do meu corpo têm a ver com as minhas 
atitudes e comportamentos. 

 1 2 3 4 5 

3. Acredito que trabalhando o corpo poderei modificar minhas 
atitudes. 

 1 2 3 4 5 

4. Percebo que existe relação entre o tipo de corpo e o 
comportamento do indivíduo.  

 1 2 3 4 5 

5. A expressão facial ou corporal varia de acordo com o meu 
estado de espírito. 

 1 2 3 4 5 

6. Acredito que a beleza do corpo está relacionada à saúde.  1 2 3 4 5 

7. Considero o meu odor corporal (natural) agradável.  1 2 3 4 5 

8. A forma como me visto valoriza o meu corpo.  1 2 3 4 5 

9. O tônus do meu corpo está relacionado ao estado emocional.  1 2 3 4 5 

10. Acredito que o tônus do meu corpo é uma característica 
genética. 

 1 2 3 4 5 

11. Considero a postura do meu corpo elegante.  1 2 3 4 5 

12. Considero que os movimentos do meu corpo são espontâneos.  1 2 3 4 5 

13. Sinto-me confortável diante de novas situações.  1 2 3 4 5 

14. Considero-me uma pessoa bonita.  1 2 3 4 5 
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15. Considero-me uma pessoa ansiosa.  1 2 3 4 5 

16. Tenho facilidade em fazer amigos.  1 2 3 4 5 

17. Percebo que sou aceito no grupo familiar.   1 2 3 4 5 

18. Meus colegas tem sido importantes para o meu crescimento 
pessoal. 

 1 2 3 4 5 

19. Tenho amizades satisfatórias.  1 2 3 4 5 

20. Relaciono-me bem com colegas de ambos os sexos.   1 2 3 4 5 

21. Tomo iniciativa em convidar amigos para sair.  1 2 3 4 5 

22. Gosto de conviver com meus familiares.  1 2 3 4 5 

23. Tenho dificuldades em fazer amigos.  1 2 3 4 5 

24. Sou visto como uma pessoa simpática.  1 2 3 4 5  

25. Quando encontro uma pessoa não sinto dificuldades em iniciar 
uma conversa. 

 1 2 3 4 5 

26. Considero que o meu peso está acima da média.  1 2 3 4 5 

27. Considero o meu peso adequado ao meu biótipo.  1 2 3 4 5 

28. Considero que me alimento adequadamente a minha 
necessidade. 

 1 2 3 4 5 

29. Quando estou ansioso como além do necessário.  1 2 3 4 5 

30. As frutas fazem parte de a minha rotina alimentar.  1 2 3 4 5 

31. Considero a minha alimentação equilibrada.  1 2 3 4 5 

32. Como muitos doces.  1 2 3 4 5 

33. Salada faz parte de a minha rotina alimentar.  1 2 3 4 5 

34. Prefiro comer fast-food a outras refeições.  1 2 3 4 5 

35. Pratico algum tipo de atividades físicas normalmente.  1 2 3 4 5 

36. Fico preocupado (a) com a idéia de estar engordando.  1 2 3 4 5 

37. Evito comer quando estou com fome.  1 2 3 4 5 

38. Presto atenção à quantidade de calorias dos alimentos.  1 2 3 4 5 

39. Vomito depois de comer.  1 2 3 4 5 
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40. Gostaria de ser mais magro (a).  1 2 3 4 5 

41. Evito comer alimentos que contenham açúcar.  1 2 3 4 5 

42. Costumo comer alimentos dietéticos.  1 2 3 4 5 

43. Passo muito tempo pensando em comer.  1 2 3 4 5 

44. Faço regime para tentar emagrecer.  1 2 3 4 5 

45. Tenho medo de ficar gordo (a).  1 2 3 4 5 

46. Sigo uma dieta rígida.  1 2 3 4 5 

47. Meus hábitos alimentares são normais.  1 2 3 4 5 

 

 

Com que freqüência você faz as seguintes refeições? Circule a sua opção. 

 

 todos os 
dias 

cinco dias / 
semana 

3 dias / 
semana 

1 dia / 
semana 

nunca 

Café da 
manhã 

1 2 3 4 5 

Almoço 

 

1 2 3 4 5 

Jantar 

 

1 2 3 4 5 

Lanche 
entre as 
refeições 

1 2 3 4 5 

 

Use as figuras e números abaixo para responder as questões a seguir. 
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Circule a opção que melhor descreve sua opinião: 

 

O seu corpo se parece mais com qual 
dessas imagens? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Qual dessas imagens mostra como 
você gostaria de parecer? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ANEXO B 

 

 

QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS ADULTOS 

I DADOS PESSOAIS 

 

Idade ______        Sexo: ( ) F   ( ) M     Profissão 
_______________________________  

 

Estado civil: (  ) casado;  (  ) solteiro;  (  ) viúvo;   (  ) outra situação  

 

ESCOLARIDADE            

 

(  ) Ensino Fundamental completo     (  ) Ensino Fundamental incompleto     

(  ) Ensino Médio completo               (  ) Ensino Médio incompleto  

     (  ) Curso superior completo              (  ) Curso superior incompleto  

                                                                (   ) Pós-graduação em______________ 

     II QUESTÕES  

     1. Você poderia relatar os acontecimentos mais positivos e agradáveis de sua 

adolescência?  

 

      2. Em poucas palavras descreva como você se sentia na adolescência: você 

gostava de si     mesmo? Gostava de seu corpo? Se naquela época você pudesse 

mudar algo em seu corpo, o que mudaria?   

 

3. Passado esses anos, você sente que aqueles sentimentos de adolescência 

faziam sentidos?  Justifique. 


