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RESUMO 

 

Objectivo: Verificar a concordância da imagem corporal real e ideal entre as crianças 

e os responsáveis pela educação e comparar a imagem real e a insatisfação com a 

imagem corporal em função do gênero, prevalência de obesidade e da prática de 

atividade fisica.  

Metodologia: A amostra foi constituida por 105 alunos de Ensino Fundamental, com 

faixa etária de 11 a 13 anos (Média = 11,6 DP ± 0,73), 42 do gênero masculino 

(40%) 63 do feminino (60%), matriculados em duas Escolas Estaduais da Cidade de 

Manaus. Para recolher os dados relativos à imagem real e ideal foram utilizadas a 

escala de silhuetas proposta por Collins (1991). A insatisfação com a imagem foi 

calculada através da diferença entre a imagem real e ideal.  Foi recolhido o peso e 

altura para o cálculo do Indice de Massa Corporal (IMC) e foram utilizados os 

valores de IMC do Manual de aplicação de medidas e testes, normas e critérios de 

avaliação - Projeto Esporte Brasil (2007) para definir a obesidade. Usou-se um 

questionário para recolha dos dados da atividade desportiva.  Para comparar os 

grupos foi utilizado o teste do qui-quadrado.  

Resultado: Observamos que 40,5% dos meninos identificaram-se com a imagem 3 e  

gostariam de ser a 4 (69%). Relativamente aos pais, a imagem real e ideal dos filhos 

é a 4 (40,5% e 59,5%). Nas meninas, a imagem real (41,3%) e ideal (76,2%) mais 

escolhida foi a 4. Os pais vêm as meninas na imagem 3 e 4 (73%) e gostariam que 

elas fossem a 4 (71,4%). No que diz respeito às diferenças por gênero e atividade 

fisica as diferenças não foram estatisticamente significativas. Quando se comparou 

segundo a prevalencia de obesidade, verificou-se que as diferenças são significativas 

para a imagem real (p = 0,000) e insatisfação (p= 0,000). 76,5 % das crianças obesas 

identificam-se como tendo um peso normal e a maior parte estão mais insatisfeitas 

com a sua imagem, pretendo 67,6% emagrecer.  

Conclusão: Não existe concordância da imagem real percepcionada pelas crianças e 

pelos seus pais no gênero masculino, percepccionando os filhos como mais obesos. 

Relativamente à imagem ideal em ambos os generos e a real apenas no genero 

feminino, os pais e os filhos estão de acordo. A obesidade foi a única variavel que 

discriminou a percepção da imagem corporal, percecionando-se as crianças obesas 

como tendo uma silhueta com peso normal, no entanto, a maior parte pretende perder 

peso.   

 

Palavras-chave:. Imagem corporal, Criança, Obesidade  e Atividade Física. 
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ABSTRACT 

Objective: To verify the accordance between the real and ideal body images among 

children and the ones responsible for their education and compare the real image and 

the dissatisfaction with their body image according to their gender, presence of 

obesity and physical activities. 

 

Methodology: The sample was built by 105 elementary school students, ages 11 to 

13 (Average = 11,6 DP ± 0,73), 42 male gender (40%) 63 female gender (60%), 

enrolled in two State Schools located in the city of Manaus. In order to collect the 

data related to the real and ideal images, Collins (1991) silhouette scale was used. 

The dissatisfaction with the image was calculated with the result of the difference 

between real and ideal images. Students’ weight and height  were used to calculate 

Body Mass Index (IMC) and the IMC values from the Measures and Tests 

Application Mannual – Project Esporte Brasil. Weight and height data here collected 

for to define obesity. A questionnaire was used to collect the physical activity 

data. In order to compare the groups a qui-square test was used. 

Results: We have observed that 40,5% of the male students identified themselves 

with image 3 and would like to look like image 4 (69%). Their parents chose both 

real and ideal images for their male children as image 4 (40,5% and 59,5%). For the 

female students, the real image (41,3%) and ideal image (76,2%) was image 4. The 

female students’ parents saw themin images 3 and 4 (73%) and would like them to 

look like image 4 (71,4%). There were no differences by gender and physical activity 

tha were statistically note-worthy. When we compared according to the obisity 

prevalence, we observed that the differences were meaningful to the real image (p = 

0,000) and dissatisfaction (p= 0,000). 76,5% of the obese students identified 

themselves as normal weight and most are not satisfied with with their image, 67,6% 

of them intending to lose weight   

  

Conclusion: There is no accordance of the real image seen by the students, while 

their parents in the male gender group, see their children as more obese. Ideal image 

in both genders and real image only in the female gender, parents and children 

agree.  Obesity was the only variable that showed body image perception, as the 

obese children saw themselves as a sillhouette of medium weight. Most of them 

intend to lose weight, 

  

Key-words: Body image, children, obesity and physical education. 
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I – INTRODUÇÃO 

1.1 Imagem Corporal , Obesidade/Excesso de Peso e Atividade Física 

A Imagem corporal é uma importante componente do mecanismo de 

identidade pessoal. Gardner (1996) define como uma imagem mental que temos das 

medidas, dos contornos e da forma de nosso corpo; assim mesmo como os dos 

sentimentos concernentes a essas características e às partes do nosso corpo. O 

componente subjetivo da imagem corporal se refere à satisfação de uma pessoa com 

seu tamanho corporal ou partes específicas de seu corpo. 

Para Mataruna (2004) a imagem corporal é a percepção do próprio corpo 

definida e estruturada na mente do mesmo indivíduo. Pois é o conjunto de sensações 

sinestésicas construídas pelos sentidos (audição, visão, tato, paladar), vindos de 

experiências vivenciadas pela pessoa, onde é criado um referencial do seu corpo, 

para o seu corpo e para o outro.  

Essa definição corrobora com os autores Graup et al. (2008) os quais 

investigaram 467 escolares (218 do sexo masculino e 249 do feminino), com idades 

de nove a 16 anos, do ensino público e privado de Florianópolis - SC. A percepção 

da imagem corporal foi analisada pela escala de nove silhuetas, proposta por 

Stunnkard, Sorenson e Schulusinger(1983) apud Graup et al (2008), a qual representa 

um continuum desde a magreza (silhueta 1) até a obesidade severa (silhueta 9). Os 

autores afirmam que a percepção da imagem corporal é influenciada por 

componentes físicos, psicológicos, ambientais e comportamentais complexos. A 

imagem corporal não estaria ligada somente ao fator comportamental e ambiental, 

mas também ao fator emocional e de relacionamento. Portanto, as imagens corporais 

ligam-se por meio de uma proximidade espacial que favorece o contato entre corpos 

e suas experiências. Sua construção torna-se mais fácil e rica e as trocas de vivências 

entre duas ou mais pessoas são maiores. Isso se deve à incorporação de diversas 

partes das imagens corporais dos outros e à doação de nossas próprias imagens a 

eles. (Barros 2005) 
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Silva at al (2008) estudou 94 crianças/adolescentes obesas divididas em 2 

grupos: criancas dos 7-9 anos e criancas dos 10-12 anos e seus progenitores. 

Procedeu-se a caracterizacao do estado de nutrição avaliado por determinacao do 

IMC da crianca e dos progenitores e da imagem corporal da criança e progenitores, 

de acordo com uma escala constituida por 7 imagens de crianças e adultos de ambos 

os sexos, compreendidas entre a magreza (F1) e a obesidade (F7). Os autores 

afirmam que uma consideravel proporção de crianças e adolescentes de ambos os 

sexos preferem ter uma imagem corporal relacionada com a magreza. Esta tendência 

é tanto maior quanto maior a magnitude da obesidade. 

 

Laus et al. (2006)  aferiu em sua pesquisa, peso e altura e calculou-se o índice 

de massa corporal (IMC aferido) de 22 alunas, de 19 a 23 anos, do Curso de Nutrição 

e Metabolismo. A avaliação da imagem corporal foi realizada através da Escala de 

Figuras de Silhuetas. Os autores afirmam que a imagem corporal se forma a partir da 

infância e aos dois anos, a maioria das crianças já possui uma autopercepção e pode 

reconhecer a imagem de seu corpo refletida no espelho.   

Conti et al (2005) desenvolveu seu estudo em uma Instituição da Rede 

Particular de Ensino Fundamental, localizada no município de Santo André - S.P., 

com adolescentes de 10 a 14 anos de idade, do sexo masculino e feminino. 

Participaram da pesquisa 147 jovens. Os dados foram obtidos por meio da escala de  

áreas corporais proposta e validada por Brown et al (1990) apud Conti et al (2005) e 

adaptada por Lolandn(1998) apud Conti et al (2005). Os autores afirmam que sérios 

problemas comportamentais, envolvendo hábitos alimentares, podem repercutir 

negativamente na percepção da imagem corporal. 

Leonhard e Barry (1998) relatam o fato de os estudos sobre distorção e 

insatisfação com a imagem corporal focalizarem essencialmente populações com 

transtornos alimentares específicos (bulimia, anorexia nervosa e obesidade mórbida). 

Os autores avaliaram os efeitos de gênero e as medidas de Índice de Massa Corporal 

em estimativas do tamanho normal do corpo, tamanho corporal atual, e discrepâncias 
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entre atingível e dimensões desejáveis. Um total de 98 mulheres e 74 homens, foram  

mostradas 9 figuras do sexo masculino e 9 figuras do sexo feminino. 

Para Kekeshita e Almeida (2006) o ambiente sociocultural pode ser uma das 

condições determinantes para o desenvolvimento de distorções e distúrbios 

subjetivos da imagem corporal. 

A Organização Mundial da Saúde – OMS (2008) define a obesidade e o 

sobrepeso como “acúmulo anormal ou excessivo de gordura que apresenta um risco 

para a saúde...”.  Segundo a OMS a obesidade tornou-se uma doença epidêmica pelo 

risco de aparecimento, desenvolvimento e agravamento de outras doenças crônicas 

afetando a população mundial.  

Um estudo realizado por Ramos e Barros Filho (2003) 1.334 adolescentes, de 11 

a 18 anos, matriculados em uma escola estadual de Bragança, onde foi aferido o 

Indice de massa corpórea. Afirma, ainda, Ramos e Barros apud Power e Howley 

(2005) que a obesidade é um transtorno alimentar que pode ser considerada um fator 

genético ou também adquirido por meio da má alimentação aliados à falta de 

atividade física, que podem resultar em complicações orgânicas levando ao 

aparecimento de graves doenças como, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, doenças 

cardiovasculares, artrite, doenças pulmonares, entre outras que levarão a uma 

péssima qualidade de vida do indivíduo.  

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (2013)...os obesos têm grandes 

chances de sofrer com doenças cardiovasculares, já que esse distúrbio alimentar tem 

forte relação com altos níveis de gordura e açúcar no sangue, excesso de colesterol e 

casos de pré-diabetes. O Ministério da Saúde do Brasil ainda informa que a 

obesidade pode trazer problemas ortopédicos, asma, apneia do sono, alguns tipos de 

câncer, esteatose hepática e distúrbios psicológicos. Além de influenciar o senso de 

satisfação com o próprio corpo.  
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Além das diversas doenças causadas pela obesidade e a influência da percepção 

da imagem corporal, pode-se perceber que a maior satisfação dos adolescentes 

encontra-se em ter um tipo físico mais magro, como afirma um estudo realizado  por 

Carvalho (2005) em escolas públicas da cidade de Ribeirão Preto (São Paulo) com 27 

crianças com idades entre 10 e 12 anos, que estavam freqüentando da 4ª a 7ª série do 

Ensino Fundamental, através do questionário EBBIT Eating Behaviors and Body 

Image Test.  

Atualmente é perceptiva na mídia a supervalorização do corpo, do porte físico. O 

ideal não é o real. Sendo imposto àqueles que assistem: as crianças e adolescentes. 

Pode ser percebido por Oliveira et al (2003) onde afirma que o modelo de beleza 

imposto pela sociedade atual corresponde a um corpo magro sem, contudo, 

considerar aspectos relacionados à saúde e às diferentes constituições físicas da 

população. Esse padrão distorcido de beleza acarreta um número cada vez maior de 

mulheres e adolescentes que se submetem a dietas para controle do peso corporal, ao 

excesso de exercícios físicos e ao uso indiscriminado de laxantes, diuréticos e drogas 

anorexígenas. O autor realizou a pesquisa com  12 mulheres jovens em idade fértil 

(idade de menarca: 12,2 ± 1,5 anos), onde foi realizado o exame antropométrico e 

aplicado o questionário  EatingAttitudes Test (EAT-26).  

A fase que mais é atingida é a adolescência, pois a adolescência é vista como a 

fase das transformações do corpo, da mente e até mesmo do contexto do mesmo. 

Acredita-se que a percepção da Imagem corporal pode ter influência do meio em que 

vive, pois a mídia impõe um padrão de beleza que muitas vezes acaba fazendo com 

que a criança e o adolescente se percebam de modo oposto, gerando até mesmo 

confrontos entre eles.  Algumas vezes o não entendimento do conceito “ser saudável” 

pode gerar uma insatisfação da sua imagem corporal. A imagem que ele se vê, 

muitas vezes não é a ideal para si mesmo.  

Oliveira (2003) afirma que a obesidade ou o medo dela pode levar as pessoas 

a desenvolverem outros distúrbios alimentares, como anorexia nervosa ou bulimia 
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nervosa. Essas doenças, assim como a obesidade, apresentam, em comum, 

preocupação excessiva com peso e dieta, além de insatisfação e distorção de sua 

imagem corporal. Dessa forma, pode-se entender que a obesidade também vem 

influenciando, distorcendo e prejudicando a imagem corporal de indivíduos. Oliveira 

(2003) quando afirma que nas últimas décadas, enquanto o estilo de vida, alicerçado 

nos avanços tecnológicos, tem contribuído para um aumento da gordura corporal em 

decorrência da diminuição dos níveis de atividade física e do aumento do consumo 

de alimentos hipercalóricos, os padrões de beleza têm exigido perfis antropométricos 

cada vez mais magros, e este fato tem gerado uma crescente insatisfação das pessoas 

com a própria aparência, distorcendo e prejudicando a imagem corporal. Pois esses 

padrões muitas vezes levam os adolescentes a adquirirem métodos para emagrecer 

não saudáveis, sem uma atividade física adequada e sem acompanhamento por 

especialistas. Gerando distúrbios alimentares severos e conseqüentemente alterando a 

imagem corporal. 

Para Fermino et al (2010) em uma das conclusões de sua pesquisa, conclui 

que a insatisfação com a imagem corporal parece estar mais associada a aspectos 

realcionados ao bem estar do que com a condição física. 

  Eisenstein e Coelho (2004) afirma que “O desequilíbrio existente 

entre a atividade física e a ingestão de alimentos pode levar ao aparecimento do 

distúrbio nutricional como desnutrição ou obesidade”. Podendo gerar inatividade por 

sentir-se envergonhado em relação a obesidade. Ainda afirma que nessa fase da 

adolescência, as questões afetivas e os conflitos com a sexualidade.  

Segundo Fench et al. (1994 ) apud Vieira et al (2002), a realização da prática 

de esportes pode levar a evitar o desenvolvimento de transtornos alimentares, como a 

anorexia e a bulimia,  e melhorar a auto-estima e diminuindo a sensação de depressão 

e estresse.  

   Priore (1998) apud Vieira et al (2002)
 
,realizou um estudo com adolescentes 

de 12 a 18 anos da rede pública do município de São Paulo, encontrou que cerca de 
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93% participavam de aulas de educação física. Destes, 24,8% também desenvolviam 

outras atividades desportivas. Do total de estudados, 24,4% realizavam atividades 

físicas extracurriculares; destes, 93,6% realizavam duas ou mais vezes por semana e 

5,1% as mantinham nos finais de semana. Também foi constatado que 23,4% 

realizavam duas ou mais modalidades desportivas diferentes durante a semana. Os 

estudantes que não participavam de aulas de educação física alegaram como motivo 

a falta de disposição do responsável pela aula e/ou da escola em integrá-los com o 

conteúdo da prática esportiva e com os demais colegas. 

A preocupação com a obesidade infantil é grande e isso faz com que haja 

pesquisas nas escolas que identifiquem e confirmem a necessidade da atividade física 

para todos os alunos. Harris et al (2009), realizou uma meta analise dos efeitos das 

intervenção de atividade física em escolares, chegando a conclusão de que a 

atividade física tem um efeito significativo na prevalência de obesidade.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2008), “a participação da 

criança em atividades esportivas é parte do processo de socialização, pois além dos 

benefícios para a saúde, oferece oportunidades de lazer e desenvolvimento de melhor 

aptidão física que leva a melhoria da auto-estima.” 

Portanto, a imagem corporal pode ser influenciada pelo excesso de peso, 

obesidade e atividade física, levando o indivíduo a insatisfação da sua imagem 

corporal. Nesse estudo, pretendemos verificar concordância da imagem corporal 

(Real e Ideal) entre crianças e os seus responsáveis. Comparar a imagem real e ideal 

em crianças por genero. Comparar a imagem real e insatisfação da imagem corporal 

em crianças em função da prevalência de obesidade. Comparar a imagem real e 

insatisfação da imagem corporal de crianças em função da prática da atividade física. 
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II – OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Verificar concordância da imagem corporal (Real e Ideal) entre crianças e os  

responsáveis pela educação. 

 

2.2  Objetivos específicos 

1. Comparar a imagem real e ideal em crianças por genero. 

2. Comparar a imagem real e insatisfação da imagem corporal em crianças em 

função da prevalência de obesidade. 

3. Comparar a imagem real e insatisfação da imagem corporal de crianças em função 

da prática da atividade física. 
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III - METODOLOGIA  

3.1 Caracterização da Amostra  

A amostra é constituída por 105 alunos de Ensino Fundamental, com faixa 

etária de 11 a 13 anos, sendo a média de idade de 11,6 anos (±0,73), 42 do gênero 

Masculino (40%) e 63 do Feminino (60%), matriculados em duas Escolas Estaduais 

de Ensino da Cidade de Manaus. A média de massa corporal foi 19,4 kg/m
2
  (±4,33),. 

Em relação a pratica de atividade física para 47,6% (n=50) não praticam atividade 

física e 52,4% (n=55) praticam atividade física fora da escola.  

A fim de satisfazer os critérios de inclusão no estudo, todos os participantes 

deveriam possuir as seguintes características: a) idade de 10 a 14 anos; b) estar 

devidamente matriculado no ensino fundamental; c) os termos de consentimento 

Livre Esclarecido deveriam estar assinados pelos responsáveis.  

 

3.2 Instrumentos e Procedimentos  

As variáveis dependentes deste estudo são a imagem corporal real, ideal e 

insatisfação e as independentes o género, obesidade (normal/obeso) e actividade 

física fora da escola (sim/não).  

Os indivíduos foram submetidos ao preenchimento de questionário contendo 

informações sobre dados pessoais, imagem corporal e se realizavam alguma 

atividade fisica fora da escola. 

 

3.2.1 Imagem Corporal  

Para a avaliação da aimgem corporal foi utilizada a escala de silhuetas 

proposta por Collins (1991), que apresenta um escala de 7 imagens de crianças de 
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ambos os sexos, compreendidas entre a magreza (F1) e a Obesidade (F7) (ver figura 

1 e 2).  

 

 

Figure 5 -  Escala de Silhueta - Meninos 

 

 

Figure 6 - Escala de Silhuetas - Meninas 

 

O questionário com as figuras de silhuetas foram entregues às crianças e 

fizemos as  perguntas seguintes: Qual a imagem corporal que tem mais semelhança 
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com sua imagem atual (imagem real)? Qual a imagem corporal ideal que gostaria de 

ter (imagem ideal)?  

Para análise das Imagens Corporais, foi utilizado os valores de corte baseados 

na pesquisa de Coelho et al. (2013),  imagens igual ou acima da figura 5 corresponde 

ao excesso de peso ou obesidade, para as figuras abaixo de 5 corresponde ao peso 

normal. Neste estudo, quando analisamos a imagem corporal real em função da 

prevalência de obesidade, os individuos foram divididos em dois grupos: 

normoponderal (<5) ou com excesso de peso (≥5).  

 Para verificar a concordancia entre a imagem corporal percepcionada pelos 

filhos e a imagem corporal percepcionada pelos responsáveis pela educação da 

criança , foi aplicado aos responsáveis pela educação da criança o mesmo conjunto 

de silhuetas (Collins, 1991), e colocado as mesmas questões relativamente à 

percepção que têm da imagem dos filhos.  

 

3.2.2 Atividade Física  

No mesmo questionário, foram feitas perguntas acerca da prática de 

actividade fisica fora da escola: Você pratica alguma atividade física?  Dessa forma, 

avaliamos a pratica de atividade fisica fora da escola (Sim/Não). 

3.2.3 Termo de Consentimento 

 Todos os participantes leram e assinaram o Termo de Consentimento, que 

explicava os procedimentos dos questionários que foram realizados durante o estudo. 

 

 

3.2.4 Prevalência de obesidade 

  Foi recolhido o peso e altura para o cálculo do Indice de Massa Corporal 

(IMC). As medidas antropométricas da massa corporal foram medidas em 

kilogramas (kg), e a estatura (m) resultando no índice da massa corpórea 

(IMC=peso/altura
2
) (kg/m2). Para a definição de excesso de peso ou obesidade dos 

alunos, foram utilizados os valores de IMC do Manual de aplicação de medidas e 
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testes, normas e critérios de avaliação - Projeto Esporte Brasil (2007). Este validado 

para medidas de crianças brasileiras (segue abaixo). 

 

Tabela 1 – Critérios de referência para definição de Baixo Peso, Excesso de Peso e Obesidade para o 

sexo masculino (PROESP 2007) 

Idade BP Normal EP OB 

7 anos < 12,96 12,96 - 17,87 17,87 – 21,83 > 21,83 

8 anos < 12,91 12,91 – 18,16 18,16 – 22,69 > 22,69 

9 anos < 12,95 12,95 – 18,57 18,57 – 23,67 > 23,67 

10 anos < 13,09 13,09 – 19,09 19,09 – 24,67 > 24,67 

11 anos < 13,32 13,32 – 19,68 19,68 – 25,58 > 25,58 

12 anos < 13,63 13,63 – 20,32 20,32 – 26,36 > 26,36 

13 anos < 14,02 14,02 – 20,99 20,99 – 26,99 > 26,99 

14 anos < 14,49 14,49 – 21,66 21,66 – 27,51 > 27,51 

15 anos < 15,01 15,01 – 22,33 22,33 – 27,95 > 27,95 

16 anos < 15,58 15,58 – 22,96 22,96 – 28,34 > 28,34 

17 anos < 16,15 16,15 – 23,56 23,56 – 28,71 > 28,71 

BP = Baixo Peso; EP = Excesso de Peso; OB = Obesidade 

 

Tabela 2 – Critérios de referência para definição de Baixo Peso, Excesso de Peso e Obesidade para o 

sexo feminino (PROESP 2007) 

Idade BP Normal EP OB 

7 anos < 13,10 13,10 – 17,20 17,20 – 19,81 > 19,81 

8 anos < 13,07 13,07 – 17,49 17,49 – 20,44 > 20,44 

9 anos < 13,16 13,16 – 17,96 17,96 – 21,28 > 21,28 

10 anos < 13,40 13,40 – 18,63 18,63 – 22,32 > 22,32 

11 anos < 13,81 13,81 – 19,51 19,51 – 23,54 > 23,54 

12 anos < 14,37 14,37 – 20,55 20,55 – 24,89 > 24,89 

13 anos < 15,03 15,03 – 21,69 21,69 – 26,25 > 26,25 

14 anos < 15,72 15,72 – 22,79 22,79 – 27,50 > 27,50 

15 anos < 16,35 16,35 – 23,73 23,73 – 28,51 > 28,51 

16 anos < 16,87 16,87 – 24,41 24,41 – 29,20 > 29,20 

17 anos < 17,22 17,22 – 24,81 24,81 – 29,56 > 29,56 

BP = Baixo Peso; EP = Excesso de Peso; OB = Obesidade 

O procedimento da recolha dos dados foram da seguinte forma: o indivíduo 

usou pouca vestimenta (short e blusa da escola). Para recolher os valores da massa 
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corporal, os mesmos deveriam permanecer na posição ortostática em uma balança da 

marca Filisolla®, sendo o peso  registrado em quilogramas. Para a recolha da medida 

estatura utilizamos um estadiômetro da marca Sanny®.O indivíduo permaneceu em 

inspiração máxima, de costas para o estadiômetro com a haste posicionada sobre a 

cabeça, a estatura foi registrada em centímetros. 

3.3 Tratamento estatístico 

 Os dados foram tratados com o programa SPSS versão 19,. Para realizar a 

análise descritiva, utilizaram-se os dados de frequência e percentagem. O teste de 

qui-quadrado foi utilizado para comparar a imagem corporal (real, ideal, 

insatisfação) em função do gênero, obesidade/excesso de peso e actividade fisica. 

Adotando-se o  nível de significância de p < 0,05 

.  

.  
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IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4. 1 Análise Descritiva  

4.1.1. Imagem Corporal Real e Ideal das crianças e dos Responsáveis pela 

Educação  

A figura 7 representa a Imagem corporal Real e Ideal das crianças e dos 

Responsáveis pela Educação  por gênero.  

Figura 7 –  Distribuição Percentual da Imagem corporal  Real  e Ideal  do sexo Masculino

 

        0,0,                  0,0                           40,5%                     28,6%                  21,4%              9,5%     Imagem Real das crianças 

         0,0,                0,0                            16,7%                     69,0%                  14,3%                 0,0      Imagem Ideal das crianças  

        0,0                 4,8%                         26,2%                  40,5%                  11,9%                  11,0%  Imagem Real  dos Resp.  

         0,0,                  0,0                          14,3%                    59,5%                   26,2%                0,0      Imagem Ideal dos Resp.   

Observamos que 40,5% dos meninos identificaram-se com a imagem 3 e  

gostariam de ser a 4 (69%). Relativamente aos responsáveis pela educação, a 

imagem real e ideal dos filhos é a 4 (40,5% e 59,5%). Não existe concordância da 

imagem real percepcionada pelas crianças e pelos responsáveis pela educação, no 



  

 

18 

 

gênero masculino. Relativamente à imagem ideal, os responsáveis pela educação e os 

filhos estão de acordo. 

Figura 8- Distribuição Percentual da Imagem corporal  Real  e Ideal  do sexo feminino   

            0,0                      3,2%                   30,2%                     41,3%                  19,0%            4,85%    Imagem Real das crianças 

            0,0                      1,6%                    17,5%                     76,2%                   4,8%             0,0        Imagem Ideal das crianças  

            0,0                     3,2%                    36,5%                     36,5%                   14,3%            9,5%     Imagem Real dos Resp. 

            0, 0                  0,0                         9,5%                       71,4%                   19,0%               0,0         Imagem Ideal dos Resp.  

 

Verificou-se figura 8, que 41,3% crianças do gênero feminino apresentaram a 

figura 4 como a imagem Real. Relativamente 76,2% crianças do gênero feminino 

apresentaram a figura 04 como a imagem Ideal. Entretanto 36,5% dos responsáveis 

pela educação identificaram a imagem 3 e 4 como a Imagem e 71,4% dos 

responsáveis pela educação gostariam que seus filhos tivessem a imagem número 4.  

Não houve diferença estatisticamente singnificativa entre as imagens reais das 

crianças por gênero (p= 0,437). Assim como também não houve diferença 

estatisticamente significativa nas Imagens Ideal das crianças por gênero (p=0,318). 

Em relação aos responsáveis pela educação, não houve diferença estatisticamente 
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significativa da percepção imagem real em relação aos seus filhos por gênero (p= 

0,501). Como também não houve diferença estatisticamente significância da imagem 

ideal percepcionada pelos responsáveis pela educação em relação aos seus filhos por 

gênero (p= 0,444). 

4.1.2 Obesidade em função do gênero  

A Tabela 3 indica os valores de Prevalência de Obesidade/Excesso de Peso da 

amostra total em função do Gênero.  

Tabela 3. Distribuição do Percentual de obesidade/excesso de peso em função do 

gênero 

Variáveis Classificação IMC 
Feminino Masculino p 

n % n %   

 

Normoponderal  

 

43 68,3% 28 66,7%  

Obesidade 

Obesidade/excesso 

de peso  
20 31,7% 14 33,3% 0.865 

  Total 63 100% 42 100%  

        A tabela 3 indica que não houve diferença estatisticamente significativa entre 

gêneros (p= 0,865). Pois identificou - se que 31,7% (20) apresentaram 

obesidade/excesso de peso. Em relação às crianças do sexo masculino e 33.3% (14) 

apresentaram excesso de peso.  

4.2  Análise Comparativa 

4.2.1 Diferenças em função da Prevalência de Obesidade/Excesso de Peso  

Quando analisamos a imagem corporal real em função da prevalência de 

obesidade/excesso de peso, os individuos foram divididos em dois grupos: 

normopoderal (< imagem 5) ou com excesso de peso (≥imagem 5) (Coelho et al., 

2013).   
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A tabela 4 indica os valores referentes a imagem Real em função da 

obesidade/excesso de peso (IMC) que as mesmas apresentaram. 

Tabela 4. Comparação da imagem Real em função da obesidade/excesso de peso 

Variáveis Classificação IMC 
Normoponderal 

Obeso/excesso 

de peso 
p 

n % n %   

 

Normoponderal 

(<5) 
71 100,0% 26 76.5%  

Imagem Real 

Obesidade/excesso 

de peso (>5) 
0 0% 8 23,5% 0.000 

  Total 71 100% 34 100%  

A tabela 4 indica que foram encontradas diferenças estatiscamente 

significativas (p= 0,000). Pois observamos que 76,5% das crianças com 

obesidade/excesso de peso identificaram-se com as figuras normoponderais (<5).  

 

 

A tabela 5 representa a insatisfação da imagem Real em relação à 

obesidade/excesso de peso (IMC) 

Tabela 5. Comparação da Insatisfação da imagem Real em função da Obesidade/excesso 

de peso  

Variáveis Classificação IMC 
Normoponderal  

Obesos/excesso 

de peso  
P 

N % n %   

 Querem Engordar 31 43,7% 2 5,9%  

Insatisfação da 

Imagem Real 
Satisfeitos 30 42,3% 9 26,5% 0.000 

 Querem emagrecer 10 14,1% 23 67,6%  

  Total 71 100% 34 100%  
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A tabela 5 indica que existem diferenças estatiscamente significativas (p= 

0,000), pois identificou-se que 43,7% (31) das crianças com peso normoponderal 

(<5) desejam engordar. Porém, 67,6% (23) das crianças com excesso de 

peso/obesidade (>5) querem emagrecer. 

4.2.1 Diferenças em função da Prática da atividade Física  

A tabela 6 indica a imagem corporal real em função das crianças que praticam 

atividade física. 

 

 

Tabela 6. Comparação da Imagem Real (como as crianças se percebem) em relação a 

pratica de atividade física 

Variáveis Atividade Física 
Não Sim p 

n % n %   

 Imagem 2 1 2,0% 1 1,8%  

 Imagem Real Imagem 3 16 32,0% 20 36,5% 0.595 

 Imagem 4  19 38,0% 19 34,5%  

 Imagem 5 8 16,0% 13 23,6%  

 Imagem 6 5 10,0% 2 3,6%  

 Imagem 7 1 2,0% 0 0%  

  Total 50 100% 55 100%  

       

A tabela 6 indica que não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa para imagem real e atividade física (p= 0,595). Identificou-se que 38% 

(19) das crianças que não praticam atividade física percebem-se na imagem 4 

(normoponderal).  . 
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         A tabela 7 representa a insatisfação da imagem corporal em função 

da prática de atividade física. 

Tabela 7. Comparação da Insatisfação da imagem corporal em relação a pratica de 

atividade física 

Variáveis Atividade Física 
Não Sim p 

n % N %   

 Querem engordar 15 30,0% 18 32,7%  

Insatisfação da 

Imagem Real 
Satisfeitos 21 42,0% 18 32,7% 0.599 

 

Querem 

emagrecer  
14 28,0% 19 34,5%  

 Total 50 100% 55 100%  

        

Aa tabela 7 indica que não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas para insatisfaçào da Imagem corporal com a prática de atividade física 

(p= 0,599).   



 Discussão 
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V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Ao comparar a imagem real e insatisfação da imagem corporal segundo a 

prevalencia de obesidade, verificou-se que as diferenças são significativas para a 

imagem real (p = 0,000) e insatisfação (p= 0,000). 76,5 % das crianças obesas 

identificam-se como tendo um peso normal e a maior parte estão mais insatisfeitas 

com a sua imagem, pretendo 67,6% emagrecer. 

Troiano & Flegal (1998) encontraram em sua pesquisa aproximadamente 

11% das crianças e adolescentes que estavam acima do peso e IMC entre os percentis 

85% e 95%. Já Silva et al (2012) encontrou a  prevalências de 6,2% para sobrepeso e 

5,7% para obesidade. Siqueri (1998) mostra uma prevalência de sobrepeso de 13% 

em adolescentes do sexo feminino e de 18% nos adolescentes do sexo masculino. 

Já Santos et al (2009) estudaram 172 adolescentes que apresentaram 47,7% 

(82) de insatisfação por excesso de peso. No Rio Grande do Sul a pesquisa feita com 

543 crianças entre 8 a 10 anos, foi realizado por Triches & Giugliani (2007)  

encontraram a prevalência de insatifação corporal de 63,9%, sendo que 16,9% 

estavam com sobrepeso. Dessa forma, percebemos que é alta a prevalência de 

obesidade/excesso de peso entre as crianças e que as mesmas não estão satisfeitas 

com sua imagem corporal. 

Outro estudo brasileiro realizado por Conti, Frutuoso & Gambardella (2005) 

foi composto por 147 adolescentes, entre as idades 10 a 14 anos de ambos os sexos 

identificaram que os adolescentes com sobrepeso estavam insatisfeitos com o seu 

corpo.  

Podemos perceber que devido ao Padrão de beleza, muitas vezes, imposto 

pela sociedade, pelo comportamento do outro em relação ao nosso corpo, ao baixo 

desempenho que é causado pelo excesso de Peso/obesidade, as crianças 

obesas/excesso de peso não estão satisfeitas com sua imagem e ao identificar essa 

situação é necessário saber se os pais também os vêem obesos/excesso de peso ou 

normais. Em nosso estudo 76,5 % das crianças obesas/excesso de peso identificam-se 

como tendo um peso normal, estes dados nos mostram que há uma discordância entre 
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a imagem real com a prevalência de obesidade/excesso de peso, ou seja, as crianças 

não se percebem obesas/excesso de peso, porém as que se percebem obesas/excesso 

de peso desejam emagrecer. 

Em relação às imagens dos responsáveis pela educação e dos filhos, 

identificamos que 40,5% dos meninos identificaram-se com a imagem 3 e  gostariam 

de ser a 4 (69%). Relativamente aos responsáveis pela educação, a imagem real e 

ideal dos filhos é a 4 (40,5% e 59,5%). Nas meninas, a imagem real (41,3%) e ideal 

(76,2%) mais escolhida foi a 4. Os responsáveis pela educação vêm as meninas na 

imagem 3 e 4 (73%) e gostariam que elas fossem a 4 (71,4%). Não existe 

concordância da imagem real percepcionada pelas crianças e pelos responsáveis pela 

educação, no gênero masculino. Relativamente à imagem ideal, os pais e os filhos 

estão de acordo. Porém, em relação ao sexo feminino encontramos concordância das 

crianças e dos responsáveis pela educação na Imagem Real e Ideal. 

 Comparando com um estudo realizado em Porto Algre (RS) por Pinheiro e 

Giugliane (2006) que avaliaram crianças de 8 a 11 identificaram que a percepção dos 

pais em relação ao sobrepeso era alta. Em nosso estudo os responsáveis pela 

educaçãos viam seus filhos mais gordos (40,5% escolheram a imagem 4 como sendo 

a real para seu filho do que as próprias crianças (40,5% escolherem a imagem 3 

como sendo a real).  

Esses resultados mostram-nos que os responsáveis pela educação  estão cada 

vez mais exigentes com a imagem corporal de seus filhos. Porém, os responsáveis 

pela educação e crianças concordam com as imagens ideais (imagem 4), essas 

imagens encontram-se de acordo com o peso  normal entre as idades estudadas. 

Para Chuproski e Mello (2009) os adultos responsáveis pela educação da 

criança e do adolescente possuem papéis importantíssimos como: recuperação, 

manutenção, prevenção de doenças e proteção da saúde. Caso não exista esses 

cuidados que influência, de certa forma, o comportamente das crianças, seja em suas 

decisões e hábitos, isso levaria a hábitos não saudáveis. 
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Essa influência também é percebida pelos autores Pinheiro & Giugliane 

(2006) quando corroboram ao afirmar que os responsáveis pela educação exercem 

certa influência até primeiros anos da adolescência, sendo assim, os próprios 

responsáveis pela educação podem refletir uma imagem negativa ao seu filho, 

consequentemente, o seu filho poderá refletir essa mesma imagem. 

É de importância impar a presença dos responsáveis pela educação na vida 

das crianças, pois é perceptivo a inflluência na vida desde os primeiros anos. Porém, 

é necessário que seja visto e analisando a percepção dos responsáveis pela educação 

em relação à Imagem Corporal, para que não haja influência negativa na vida das 

crianças e que isso não venha  prejudicá-los durante a adolescência na busca de 

soluções inadequadas e até mesmo evitando os distúrbios alimentares, como 

anorexia, bulimia e vigorexia. 

Além de que para os autores Kekeshita e Almeida (2006), ambiente 

sociocultural parece ser uma das condições determinantes para o desenvolvimento de 

distorções e distúrbios subjetivos da imagem corporal. Esses ambientes podem ser o 

lar, escola, igrejas e etc. Onde as crianças recebem certas influências como as dos 

esponsáveis pela educação, colegas e muitas vezes pela mídia. Existem também 

diversas causas para justificar a discordância da imagem corporal em meninos e a 

concordancia da imagem corporal das meninas. Uma delas seria relacionada às 

meninas, pois a imagem real encontrada foi 41,3% e ideal 76,2%  mais escolhida foi 

a 4. Os responsáveis pela educação vêm as meninas na imagem 3 e 4 (73%) e 

gostariam que elas fossem a imagem 4 (71,4%). A pesquisa de Boa-Sorte et al 

(2007), nos mostra algumas causas possíveis para explicar a não-percepção, como à 

autopercepção e aceitação no meio social, pois essa autopercepção entre as meninas 

que consideram a magreza como corpo ideal para a aceitação no meio social, 

enquanto para os  meninos a autopercepção  seria  um corpo inflado de músculos e 

não magro. De acordo com Pereira et al. (2009) os autores observaram  uma 

tendência dos meninos desejarem corpos mais fortes e das meninas corpos mais 

magros.  
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Antigamente, na geração dos nossos avôs, o corpo “robusto” era sinônimo de 

saúde. Não importava se menino ou menina. Nossos avôs cresceram com essa 

cultura, ensinando aos nossos pais que o bebê precisava ser gordinho. Porém, a 

cultura corporal modificou-se, nossa sociedade é voltada para a saúde, sendo que o 

sinônimo disso seria o corpo ideal (peso ideal conforme a idade), mas não é isso que 

é entendido por muitos, pois nas novelas, sites e moda, o corpo magro é o ideal, e 

para consegui-lo muitas vezes as pessoas arriscam dietas drásticas, sem ao menos 

saber qual seria o seu peso ideal. Portanto, é necessário que os responsáveis pela 

educação tenham consciência do que é saudável e não saudável, sem exigir magreza 

extrema e/ou excesso de peso.  

Percebemos ao comparar os estudos acima, que os resultados encontrados 

referentes a imagem real e ideal dos gêneros masculinos e femininos em relação as 

imagens percecepcionadas por seus responsáveis pela educação, não difere do que 

foi encontrado em  nosso estudo. Portanto, percebemos que a imagem dos 

responsáveis pela educação em relação aos meninos é de mais exigência, pois os 

vêem mais gordinhos, enquanto os meninos se vêem magros. Já em relação as 

meninas, há uma concordância tanto da imagem real quanto ideal. 

No que diz respeito às diferenças por gênero e atividade fisica as diferenças 

não foram estatisticamente significativas. Porém 47,6% (n=50) não praticam 

atividade física e 52,4% (n=55) praticam atividade física fora da escola.  

Um estudo que corrobora com nossos resultados foi o de Ferrari et al (2012), 

quando verificou a associação da insatisfação com a imagem corporal, com o nível 

de atividade física e o estado nutricional em universitário. Os mesmos chegaram a 

conclusão que não houve diferença significativa entre a imagem corporal e o nível de 

atividade física. 

Foram encontrados alguns estudos que corroboram com nossos dados 

referente a não existir diferença estatisticamente significativa em relação a satisfação 

da imagem corporal e o nível de atividade física. 
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Os autores Balbinotti et al. (2011) corroboram com o relato da importância da 

atividade física na adolescência e sugere que as aulas na escola devem estimular os 

jovens para a aquisição da  consciência corporal, pois, dessa forma, haverá uma real 

contribuição para o desenvolvimento dos aspectos psicológicos e sociais que são 

muito importantes nessa fase da adolescência . Para tanto as crianças obesas tende a 

sentir-se menos satisfeita com a sua aparência física. (Simões & Meneses 2007).  

Para Simões e Meneses (2007) a criança obesa apresenta pouca habilidade  no 

esporte, como não se destaca, resulta em desistência e desmotivação. O excesso de 

peso constitui para a criança que está acima do peso um incomodo em quase todas as 

suas atividades, tais como correr ou saltar, e tal aspecto faz com que esta se sinta 

inferior em relação aos amigos, já que estes são mais ágeis do que ela. (Hilbert & 

Hilbert (1974), citado por Simões e Meneses (2007). 

Para tanto sabemos que a atividade física é importante para o 

desenvolvimento humano.  
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VI. CONCLUSÕES 

O Objetivo geral desse estudo foi verificar a concordância da imagem 

Corporal (Real e Ideal) entre crianças e os responsáveis pela educação, concluímos 

que não existe concordância da imagem real percepcionada pelas crianças e pelos 

seus pais no gênero masculino, percepccionando os filhos como mais obesos. 

Relativamente à imagem ideal em ambos os generos e a real apenas no genero 

feminino, os pais e os filhos estão de acordo.  

A questão levantada sobre a comparação da imagem real e insatificação da 

imagem corporal em crianças em função da obesidade/excesso de peso, concluímos 

que a obesidade/excesso de peso foi a única variavel que discriminou a percepção da 

imagem corporal, percecionando-se as crianças obesas/excesso de peso como tendo 

uma silhueta com peso normal, no entanto, a maior parte pretende perder peso. Para 

tanto, é necessário que haja orientação em relação a importância da alimentação na 

infância e da mesma forma a importância da prática de atividade física para que as 

crianças e adolescentes cresçam cuidando da sua saúde na totalidade. É necessário 

também que os pais e responsáveis pelas crianças tenham conhecimento da 

quantidade e valor nutricional ideal da alimentação que oferecida para cada criança e 

que os mesmos possam dar exemplos na hora de se alimentar e praticar atividades 

físicas diariamente. Pois, o bom exemplo dos responsáveis pela educaçãos é levado 

para a vida inteira de cada criança.  

No que diz respeito às diferenças por gênero e atividade fisica as diferenças 

não foram estatisticamente significativas. Porém acreditamos que a pratica de 

atividade física na escola, ainda é uma das melhores opções que influenciam nossas 

crianças e adolescentes para obter uma qualidade de vida melhor. Cabe ao Professor 

de Educação Física realizar boas aulas teóricas e práticas com o intuito de levar e 

instingar o interesse pela prática de atividade física fora da escola também.  

 



  

 

 

 

 

7 
L

IM
IT

A
Ç

Õ
E

S
 E

 I
N

V
E

S
T

IG
A

Ç
Õ

E
S

 F
U

T
U

R
A

S
 



  

 

 

32 

 

VII. LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

A quantidade da amostra foi prejudicada devido aos responsáveis pela 

educação não preencherem a TCLE e a falta da devolução dos questionários, pois 

havia esquecimento de entrega dos questionários pelas crianças aos seus 

responsáveis. Como também a idade limitedas crianças, haviam crianças mais velhas 

em sala. 

Outro fator limitante foi a não diferenciação do que possa ser considerado “ 

Responsáveis pela Educação’, pois acreditamos que a percepção dos Pais seja 

diferente da percepção da mãe como seria diferente da percepção dos avós, esses por 

vez, oferecem as crianças as comidas menos saudáveis como: doces e guloseimas; 

Em função de futuras investigações seria interessante a realização de outras 

pesquisas nesse campo de estudo, podendo assim ser aferido o IMC dos pais para 

descobrir se os hábitos dos pais obesos estariam influenciando no excesso de peso 

dos filhos e se a falta de atividade física dos pais afetaria também na escolha dos 

filhos. Como também comparar a imagem corporal das crianças de escolas privadas e 

públicas para estabalecer melhores parâmetros para políticas públicas de saúde. 
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IX - APÊNDICES 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - ALUNO 

No do aluno (a) 

Data da nascimento Sexo: M (   ) F (    ) 

Peso: Altura: IMC 

Você participa de aulas de educação física na escola?  

Você pratica alguma atividade física ou esportiva fora da escola?______ Há quanto tempo? 

_________ e quantas vezes por semana?_________ 

Escolaridade: 

Se fores Menino, 

 

escreve o número, no espaço em branco, da imagem com a qual te identificas:____ 

e da imaem que gostaria de ser_____ 

Se fores Menina, 
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Escreva o número, no espaço em branco, da imagem com a qual te identificas:____ 

e da imagem que gostaria de ser_____ 

PROTOCOLO DE COLLINS – IMAGEM CORPORAL - RESPONSÁVEIS 

No do aluno (a) __________________ Parentesco:  Pai (  ) Mãe (   ) Avós (    ) Outros (    )  

Sexo: M (   ) F (    )  Data de Nascimento: ______________ Escolaridade: ________________ 

Se fores seu filho for Menino, 

 

escreve o número, no espaço em branco, da imagem com a qual você  identifica o seu 

filho:____ 

e qual imagem que gostaria que ele tivesse_____ 

Se seu filho for Menina, 
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Escreva o número, no espaço em branco, da imagem com a qual você identifica a sua 

filha:____e qual imagem gostaria que ela tivesse_____ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto de Pesquisa: “Imagem Corporal em crianças e seus responsáveis: Estudo 

Comparativo” 

Eu, ___________________________________________________, concordo em participar da 

pesquisa conduzida pela Profa. Ana Paula Santana Riker no Centro Universitário do Norte e 

Universidade Trás-Os-Montes e Alto Douro - PT. Os resultados, guardadas as devidas 

identificações e mantida a confidencialidade, serão analisados e utilizados única e 

exclusivamente para fins científicos. 

Objetivo do estudo: Verificar se existe concordância entre a imagem corporal que os pais tem 

dos filhos com a dos próprios filhos e se está relacionada com a prevalência de obesidade. 

Explicação do procedimento: 

1 Etapa: Avaliação antropométrica 

2 Etapa : Aplicação das Imagens Corporais 

Benefícios: O(a) senhor(a) irá contribuir no entendimento da influência da imagem corporal à 

prevalência de obesidade. 

Desconforto e risco: pode causar constrangimento no momento de marcar a imagem real e 

ideal  

Liberdade de participação: a sua participação neste estudo é voluntária, o senhor tem o direito 

de interrompê-la a qualquer momento e sua identidade não será revelada. O(a) senhor(a) tem o 

direito de fazer qualquer pergunta nos intervalos do experimento. Os pesquisadores se 

prontificam a responder todas as questões sobre o experimento. Sua participação neste estudo é 

de livre e espontânea vontade.  

É seu direito manter uma cópia deste consentimento.   

 

_________________________________       ou                                           ___/___/_____ 

            Assinatura do participante                                                                          Data    

_________________________________                                                     ___/___/_____ 

            Pesquisador Responsável                                                                            Data 

Mais dúvidas e esclarecimentos relacionados a este estudo, por favor, entrar em contato com 

Profa. Esp. Ana Paula Santana Riker (92) 91994557 e/ou dirigir-se ao Av. Joaquim Nabuco 

1232 Centro - UNIDADE 1 – UNINORTE 

 O Projeto de Pesquisa foi submetido ao “Comitê/Conselho de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos do Centro Universitário do Norte e atenderam às Normas 

 

Impressão do dedo polegar 
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Sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos”, que constam na resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, de 10 de Outubro de 1996. 

 

 


