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O presente estudo teve como objetivo comparar a insatisfação corporal entre adolescentes 

que praticam e não praticam atividade física, que foram ou não provocados durante a prática de 

atividade física e que possuem com maior ou menor frequência algum familiar ou amigo para 

conversar sobre questões importantes, bem como dão e recebem afeto de familiares e amigos com 

maior ou menor frequência. Participaram do estudo 938 adolescentes (431 do sexo masculino e 

507 do sexo feminino), com idades de 14 a 19 anos (média de 16,26 (dp= 1,03) anos), 

matriculados no ensino médio, em escolas públicas estaduais do município de São José-SC, no 

ano de 2014. Em um primeiro momento, os adolescentes das escolas e das turmas sorteadas para 

fazerem parte da pesquisa foram convidados a participar desta, recebendo o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para ser assinado por um responsável (idade <18 anos) ou por 

eles mesmos (idade ≥18 anos) e o Termo de Assentimento para ser assinado por eles mesmos 

(adolescentes de todas as idades). Aqueles que desejaram participar voluntariamente e 

entregaram os documentos assinados, em um segundo momento, responderam, em sala de aula, 

na própria escola, a um questionário composto por questões demográficas (sexo e idade), 

relacionadas à insatisfação com a imagem corporal, à pratica de atividades físicas, às provocações 

durante esta prática e ao apoio social e ao afeto. A insatisfação corporal foi avaliada por meio da 

Escala de Evaluación de Insatisfación Corporal para Adolescentes – EEICA. Esta escala é 

composta por 32 questões com opções de resposta apresentadas em uma escala tipo Likert de seis 

pontos (1= nunca; 2= quase nunca; 3= algumas vezes; 4= muitas vezes; 5= quase sempre; 6= 

sempre). O escore total varia de zero a 96 pontos, sendo que quanto maior o escore, maior a 

insatisfação corporal do adolescente. A prática de atividade física foi investigada utilizando um 

questionário para adolescentes com 17 questões divididas em dois blocos: 1) esportes ou 

exercícios físicos (15 questões) e 2) atividades físicas de locomoção para a escola (duas 

questões). Os adolescentes que responderam que praticam pelo menos uma das atividades 

físicas/esportes, independentemente da frequência e duração, foram classificados como 

praticantes. As provocações durante a prática de atividade física foram investigadas por meio de 

um questionário traduzido e adaptado para o português brasileiro, composto por quatro questões 

que avaliam se o adolescente já sentiu que as pessoas o olhavam por causa da sua aparência 

física, se as pessoas já zombaram ou riram por causa da sua aparência física ou por ele ser 

descoordenado, e se já foi chamado por apelidos que se referem ao seu tamanho ou peso, com 

opções de resposta apresentadas em uma escala tipo Likert de cinco pontos (1= nunca; 2= quase 
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nunca; 3= às vezes; 4= quase sempre; 5= sempre). Qualquer questão respondida com resposta 

diferente de “nunca” indica que o adolescente sofreu experiências com provocações. O suporte 

social foi investigado por meio da pergunta “Você tem alguém da família e/ou amigos para 

conversar as coisas que são importantes para você?”, a qual deveria ser respondida por meio de 

uma escala tipo Likert de cinco pontos (0= quase nunca; 1= raramente; 2= algumas vezes; 3= 

com relativa frequência; 4= quase sempre). O afeto foi investigado por meio da pergunta “Você 

dá e recebe afeto da sua família e/ou amigos?”, a qual possuía as mesmas opções de resposta 

apresentadas na pergunta a respeito do suporte social. Ambas as perguntas fazem parte do bloco 

referente à “sentimentos de tristeza e intenção de suicídio” da versão em português brasileiro do 

questionário Youth Risk Behavior Survey – YRBS. Os dados foram analisados por meio da 

estatística descritiva (média, desvio padrão e distribuição de frequências absoluta e relativa) e 

inferencial. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste Kolmogorov-Smirnov. 

Possíveis diferenças na insatisfação corporal entre as variáveis independentes investigadas foram 

testadas por meio dos testes U de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis com post-hoc Dunn. Todas as 

análises foram realizadas no software IBM SPSS Statistics 20, adotando-se o nível de 

significância de 5%. A amostra apresentou uma pontuação média relacionada à insatisfação 

corporal de 17,97 (dp= 12,98) pontos. A maioria dos adolescentes praticava alguma atividade 

física (73,1%) e, dentre estes, 72,9% foram provocados durante a prática. Ainda, 

aproximadamente metade da amostra referiu sempre ter algum familiar ou amigo para conversar 

sobre questões importantes (48,4%) e sempre dar e receber afeto de algum familiar ou amigo 

(52,8%). Não foram verificadas diferenças significativas na insatisfação corporal entre os 

adolescentes que praticavam ou não atividade física, corroborando alguns estudos, porém 

diferindo de outros, que apresentam a atividade física como forma de prevenção da insatisfação. 

Entre os que praticavam atividade física, houve maior insatisfação dentre aqueles que já sofreram 

alguma provocação durante a prática, quando comparados aos que não foram provocados, 

reforçando literaturas prévias. Os adolescentes que possuíam algum familiar ou amigo para 

conversar sobre questões importantes e que davam e recebiam afeto com maior frequência, 

apresentaram maior satisfação em relação aos demais, conforme outras pesquisas. Ao estratificar 

a amostra por sexo, não foram observadas diferenças significativas entre insatisfação corporal e 

variáveis independentes no sexo masculino. De acordo com a literatura, a relação pais-

adolescente não apresenta efeito sobre a imagem corporal de meninos, e as provocações estão 

associadas à motivação pela busca da muscularidade, mas não à insatisfação. Porém em relação à 

atividade física, há estudos demonstrando que a insatisfação esteve associada com a menor 

probabilidade de atingir o nível recomendado de atividade física. No sexo feminino, não houve 

diferença significativa entre insatisfação corporal e a prática de atividades físicas, entretanto 

dentre as meninas que praticavam atividade física, aquelas que já sofreram provocações 

apresentaram maior insatisfação, corroborando outros estudos. Apesar de o nível de provocações 

afetar mais a imagem corporal de adolescentes do sexo feminino, aquelas que possuíam algum 

familiar ou amigo para conversar sobre questões importantes e que davam e recebiam afeto com 

maior frequência apresentaram maior satisfação em relação às demais, conforme evidências 

apresentadas anteriormente.  

 

 

  


