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Introdução 

 

A adolescência é marcada por intensas transformações biológicas e psicossociais, as quais envolvem crescimento e 

desenvolvimento. É então comum neste período, o surgimento de estereótipos e padrões sociais na formação de 

conceitos negativos (HARE et al., 2008; MATIAS et al., 2009; SILVA e COSTA, 2005) [1,2,3]. Estudos utilizando fase 

da adolescência, ou tempo relativo de desenvolvimento, indicam que este tempo influencia sentimentos sobre 

puberdade, satisfação e imagem corporais, entre outros comportamentos psicológicos em meninos e meninas (SIEGEL 

JM et al., 1999) [4]. 

 As alterações corporais comuns a esta fase da vida, não agrada a todos os adolescentes e faz com que muitos 

detestem estas alterações, muitos podem passar a não gostar destas alterações por fatores também ligados a mídia que 

sempre mostram e apoiam a imagem do corpo perfeito e quando eles notam que com eles não ocorre deste modo 

passam a se sentirem insatisfeitos com o próprio corpo. “Os fatores sociais, as influências culturais, a pressão da mídia e 

a busca por um padrão de corpo ideal parecem ser condições determinantes para o desenvolvimento de distorções da 

imagem corporal, em especial em adolescentes” (CONTI MA et al., 2005) [5].  

As adolescentes, mesmo quando estão no peso adequado ou abaixo do peso ideal, costumam se sentir gordas ou 

desproporcionais, o que se denomina de distorção da imagem corporal (FLEITLICH et al., 2000) [6]. Nas meninas o 

desejo de ter o corpo ideal é mais frequente que no sexo masculino, mas no entanto os rapazes não estão livres da busca 

do corpo ideal, essa busca pode causar alguns problemas inclusive quanto a autoestima dos mesmos. “Todo adolescente 

tem em sua mente um corpo idealizado, e quanto mais este corpo se distanciar do real, maior será a possibilidade de 

conflito, comprometendo sua auto-estima” (CHIPKEVITCH, 1987) [7]. 

A insatisfação com a aparência corporal pode conduzir o indivíduo a obter comportamentos benéficos, com a 

incorporação de hábitos saudáveis, como a alimentação adequada e a prática de atividade física, modificando o âmbito 

biofísico e melhorando a percepção corporal (TRIBESS S., 2006) [8]. Quando os adolescentes optam pelo hábito 

saudável para chegarem ao corpo ideal é muito satisfatório já que estão optando pela saúde também, livrando das 

doenças que muitas vezes aparecem em função destas alterações. O estudo tem por objetivo avaliar a satisfação corporal 

de adolescentes de 14 a 19 anos que cursam o ensino médio, tendo em vista que muitos podem ter a imagem distorcida 

do corpo em decorrência da imagem de corpo perfeito que cada um pode vir a ter em mente. 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado em uma instituição da Rede Pública de Ensino Médio no período Vespertino, localizada no 

município de Januária-MG, denominada Escola Estadual Olegário Maciel, com adolescentes com a faixa etária dos 14 

aos 19 anos, de ambos os sexos, 70 alunos participaram da pesquisa, sendo eles 36 do sexo masculino e 34 do sexo 

feminino, Os dados foram obtidos por meio de um questionário respondido pelos próprios adolescente no período 

normal de aulas. O questionário é composto por níveis de satisfação que vai de Muito Insatisfeito a Muito Satisfeito. 

O nível de satisfação corporal foi verificado com base dos resultados obtidos em questionário elaborado pelos 

pesquisadores, constituído por oito áreas corporais, sendo elas: Cabelo, olhos, cor da pele, rosto, barriga, altura, voz, 

pernas. Constam também questionamentos quanto o corpo todo e quantidade de gordura corporal. 

Pela amostra ser composta por adolescentes com idade inferior a 18 anos, o procedimento de coleta de dados foi dado 

início após certificação do procedimento ético, procedendo então com a coleta dos dados por meio de questionário de 

Satisfação Corporal. Foi solicitado que cada adolescente assinala-se o nível de satisfação em relação às áreas 

mencionadas variando de (1) Muito Insatisfeito a (5) Muito Satisfeito. O critério para se definir a insatisfação foi o de 

(1) Muito Insatisfeito e (2) Medianamente Insatisfeito e para se definir a satisfação (4) Satisfeito e (5) Muito Satisfeito.  



 

Para análise dos dados foi firmado cinco valores referenciais, verificando satisfação dos alunos. A partir das respostas 

dos alunos, fez se o cálculo da quantidade de alunos satisfeitos e não satisfeitos para cada questionamento presente no 

questionário, tendo em visto os valores encontrados foi possível verificar a satisfação e insatisfação em cada item. 

 

Resultados e Discussão 

Com base nos dados obtidos com os questionários aplicados, foi verificado que os alunos se sentem mais satisfeitos 

quanto aos Cabelos, Olhos e Cor da Pele, sendo que nestes dois últimos não se encontra nenhum aluno muito 

insatisfeito, em sete opções oferecidas aos alunos, os mesmo se encontram com o nível de satisfação Muito Satisfeito 

acima das outras opções ofertadas a eles, sendo elas: Cabelo, Olhos, Cor da pele, Rosto, Voz, Pernas e Satisfação 

quanto ao corpo todo, sendo Cor da Pele a opção com maior número de alunos Muito Satisfeito, composta por 39 

alunos completamente satisfeitos quanto ao item. 

Em nenhuma opção foi verificada maior insatisfação que satisfação quanto a qualquer item contido ao longo do 

questionário. Sendo que barriga e quantidade de gordura corporal são os que se encontram com maior número de 

insatisfeitos, tendo com base que em ambas as opções 14 alunos se sentiram insatisfeitos quanto estes itens, portanto 

não fez com que se ultrapassasse o nível de Satisfação geral, que para o item barriga foi composto por 42 alunos e 45 

alunos para quantidade de gordura corporal. Podendo ser verificado na figura 1. 

 

 

Conclusão 

 

Com base nos dados analisados pode-se perceber que com a faixa etária de 14 a 19 anos se encontram com maior 

satisfação com relação ao corpo, tendo em vista que pesquisas realizadas com um maior número de amostra poderiam 

reforçar a comprovação feita nesta pesquisa, assim deve-se encarar com cautela os resultados presente nesta, além da 

possibilidade de expansão verificando quanto ao sexo e classe social. Espera-se que este trabalho inspire novos estudos 

a cerca do respectivo assunto abordado no mesmo. 
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Figura 1. 

 

 


