
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRA DE MATOS BOTELHO DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CORPO E A IMAGEM CORPORAL EM ADOLESCENTES: 

Um estudo numa escola pública no bairro de Jurujuba / Niterói / RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói – RJ 

2013



 

 

C837 

 

Costa, Sandra de Matos Botelho da 

   O corpo e a imagem corporal em 

adolescentes / Sandra de Matos Botelho da 

Costa. – Niterói : [s.n.], 2013.                    

 121f. 

Orientador: Mônica Tereza Christa 

Machado. 

 

 

   Dissertação (Saúde Coletiva) – 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade 

de Medicina, 2013. 

        

    

      1. Corpo.  2. Imagem corporal. 3. 

Adolescente.   I. Titulo.  

                                  

                               CDD 613.701 



SANDRA DE MATOS BOTELHO DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CORPO E A IMAGEM CORPORAL EM ADOLESCENTES: 

Um estudo numa escola pública no bairro de Jurujuba / Niterói / RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial à obtenção do título de Mestre 

em Saúde Coletiva, na linha de pesquisa 

Planejamento, Formação e Avaliação em Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Mônica Tereza Christa Machado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói – RJ 

2013



SANDRA DE MATOS BOTELHO DA COSTA 

 

 

 

O CORPO E A IMAGEM CORPORAL EM ADOLESCENTES: 

Um estudo numa escola pública no bairro de Jurujuba / Niterói / RJ 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em Saúde 

Coletiva, na linha de pesquisa Planejamento, 

Formação e Avaliação em Saúde. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª MÔNICA TEREZA CHRISTA MACHADO - Orientadora 

UFF 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Dr. MARCUS VINÍCIUS MACHADO DE ALMEIDA 

UFRJ 

_____________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª LILIAN KOIFMAN 

UFF 

_____________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª MÁRCIA GUIMARÃES DE MELHO ALVES - Suplente 

UFF 

 

 

 

Niterói – RJ 

2013



Dedico este trabalho aos meus filhos Daniela e Vinícius, 

adolescentes. 

E aos adolescentes que muito contribuíram para a 

sua elaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço, especialmente, a minha orientadora Prof.ª Dr.ª Mônica Tereza Christa 

Machado pelo apoio, pela confiança e pelos valiosos ensinamentos e incentivo em minha vida 

acadêmica. 

Ao Prof. Dr. Aluísio Gomes da Silva Júnior, pelos ensinamentos e pela afetuosa 

acolhida no Grupo de Estudo de Gerência e Ensino em Saúde.  

À Prof.ª Dr.ª Lilian Koifman, pelos ensinamentos e pelas contribuições ao longo de 

todo esse processo de aprendizado. 

Ao Prof. Dr. Carlos Otávio Fiúza Moreira, pelos importantes ensinamentos que muito 

contribuíram para o enriquecimento deste trabalho. 

À Prof.ª Dr.ª Márcia Guimarães de Mello Alves, pelo cuidado ao ensinar e pelas 

sugestões de pesquisa. 

Ao Prof. Dr. Marcus Vinícius Machado de Almeida, pelas contribuições para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Aos professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense que, de forma direta ou indireta, colaboraram para a 

realização deste trabalho. 

Às amigas Maria da Graça Martins e Isabela Vidal, pelo companheirismo nos desafios 

vencidos, pelas alegrias partilhadas e pela amizade construída.  

À amiga e psicóloga Isabela Andrade Vidal, pela colaboração na análise dos desenhos 

realizados pelos adolescentes.  

Aos colegas de turma de mestrado, pela rica troca de conhecimentos e experiências e 

por terem me escolhido representante de turma. 

Aos membros do Grupo de Estudo de Gerência e Ensino em Saúde, pelas 

contribuições e reflexões críticas. 

À Sônia Leitão, pelas palavras incentivadoras no início desta caminhada. 

Aos adolescentes, pais, professores e funcionários do Colégio Estadual Fernando 

Magalhães pela confiança.  

À professora Marisa Nigro, pelo apoio na realização do trabalho de campo. 

À minha mãe e amiga Cydia Botelho, sempre presente mesmo à distância, pelas 

leituras cuidadosas e por todo apoio. Ao meu pai Carlos Verbicário Botelho (in memorian), 

pelo exemplo de vida. 



Aos meus filhos Daniela e Vinícius, pela presença em minha vida. 

A Angelo Segrillo, pelas contribuições e pelo constante incentivo no decorrer desta 

pesquisa. 

A George Alves, pela amizade e por toda colaboração ao longo dessa jornada. 

À Maria Terezinha de Souza, à Maria da Glória Augustin e à Karla pelo apoio. 

À Norimar Júdice e à Rosane Monnerat, pelas palavras de incentivo. 

À Lyonisia Rezende e à Águeda Correa, pela amizade e compreensão. 

À Sônia Maria Gonzaga, pelo apoio no cotidiano em minha casa e com meus filhos. 



―A ação é a única atividade que se exerce 

diretamente entre os homens sem a mediação das 

coisas ou da matéria. Corresponde à condição 

humana de pluralidade, ao fato de que homens, e 

não o Homem, vivem na Terra e habitam o 

mundo. Ação é uma das categorias fundamentais 

e representa não só um ―médium‖ da liberdade, 

enquanto capacidade de reger o próprio destino, 

como também a forma única da expressão da 

singularidade individual. A ação é fonte do 

significado da vida humana. É a capacidade de 

começar algo novo que permite ao indivíduo 

revelar a sua identidade. Na ação e no discurso, 

os homens mostram quem são, revelam 

ativamente suas identidades pessoais e singulares, 

e assim apresentam-se ao mundo humano, 

enquanto suas identidades físicas são reveladas, 

sem qualquer atividade própria, na conformação 

singular do corpo e no som singular da voz.‖ 

(ARENDT, 2009). 

 

 



RESUMO 

 

Ao corpo agregam-se sentidos e valores que exprimem identificações e diferenciações 

e influenciam a construção da identidade do adolescente e a percepção que ele tem de si 

próprio e do seu entendimento sobre saúde. Com esse enfoque, o presente trabalho, 

desenvolvido com jovens do oitavo ano de uma escola pública no bairro de Jurujuba em 

Niterói, ressalta os ambientes comuns aos adolescentes, principalmente a família e a escola. 

Analisa a influência desses ambientes, bem como a da mídia em relação ao conhecimento e 

valorização do corpo e à elaboração da imagem corporal. O estudo sustenta-se nos conceitos 

de Marcel Mauss (Técnicas Corporais) e de Pierre Bourdieu (Campo e Habitus) como 

referenciais teóricos relativos à socialização do corpo. No tocante à imagem corporal, pauta-

se nos conceitos de Schilder e Tavares. A pesquisa de caráter qualitativo utilizou os seguintes 

procedimentos metodológicos: oficina de desenho da figura humana, aplicação de 

questionários e de entrevistas semiestruturadas, grupo focal e observação participante. Este 

estudo reafirma a proposta do Ministério da Saúde de implementar um programa de saúde 

voltado para o segmento jovem da população que prime pela qualidade da atenção. 

 

Palavras-chave: corpo; imagem corporal; adolescentes. 



ABSTRACT 

 

The body aggregates meanings and values which express identities and differentiations 

and influence the formation of the adolescent´s identity, his/her perception of himself/herself 

and his/her understanding of health. With this in mind, the present research, conducted with 

eighth-grade students of a public school in the district of Jurujuba in the city of Niteroi, 

underscores environments common to adolescents, especially family and school.  It analyzes 

the influence these environments and the media have on the knowledge and appreciation of 

the body and on the formation of one´s body image. Concepts by Marcel Mauss (Body 

Techniques) and Pierre Bourdieu (Field and Habitus) were employed as theoretical references 

about the socialization of the body. With regard to body image, concepts by Schilder and 

Tavares were utilized. This qualitative research study used the following methodology: 

workshop drawing the human figure, questionnaires and semi-structured interviews, focus 

groups and participant observation. This study reaffirms the proposal by the Ministry of 

Health to implement a health program aimed at the youth segment of the population with a 

focus on quality care. 

 

Keywords: body; body image; adolescents. 

 



 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE QUADROS........................................................................................................ 10 

LISTA DE FIGURA E GRÁFICO...................................................................................... 11 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS.......................................................................... 12 

1. INTRODUÇÃO............................................................................................................ 13 

2. MARCO TEÓRICO.................................................................................................... 16 

 2.1. ADOLESCÊNCIA................................................................................................. 16 

  2.1.1. Subjetividade............................................................................................ 22 

 2.2. CORPO.................................................................................................................. 24 

  2.2.1. Aspectos da Socialização do Corpo......................................................... 27 

  2.2.2. Diferentes Concepções de Beleza............................................................. 34 

 2.3. IMAGEM CORPORAL......................................................................................... 38 

  2.3.1. Conceito..................................................................................................... 38 

  2.3.2. Desenvolvimento da Imagem Corporal.................................................. 43 

 2.4. ESQUEMA CORPORAL...................................................................................... 44 

 2.5. RELAÇÃO ENTRE IMAGEM CORPORAL E ESQUEMA CORPORAL......... 47 

 2.6. MÍDIA.................................................................................................................... 48 

 2.7. OS ADOLESCENTES E SEUS AMBIENTES..................................................... 51 

  2.7.1. Família....................................................................................................... 51 

  2.7.2. Meio Social................................................................................................ 53 

  2.7.3. Escola......................................................................................................... 54 

 2.8. PROMOÇÃO DA SAÚDE.................................................................................... 58 

 2.9. CONTEXTUALIZAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL FERNANDO 

MAGALHÃES...................................................................................................... 61 

 2.10. CONTEXTUALIZAÇÃO DO BAIRRO DE JURUJUBA................................... 62 

3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS E ÉTICAS.......................................... 62 

4. CATEGORIAS DE ANÁLISE.................................................................................. 72 

 4.1. CATEGORIA SAÚDE....................................................................................... 72 

 4.2. CATEGORIA CORPO / IMAGEM CORPORAL............................................. 75 

 4.3. CATEGORIA MÍDIA........................................................................................ 81 

 4.4. CATEGORIA FAMÍLIA................................................................................... 84 

 4.5. CATEGORIA ESCOLA..................................................................................... 85 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS..................................... 88 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES................................................................. 95 

7. BIBLIOGRAFIA......................................................................................................... 98 

8. APÊNDICES............................................................................................................... 107 

9. ANEXOS...................................................................................................................... 111 

 



10 

LISTA DE QUADROS 

 

 

 

QUADRO 1 Calendário das Atividades Realizadas no CEFEM.................................. 64 

QUADRO 2 Objetivos Específicos, Coleta de Dados e Categorias de Análise............ 71 

   

   

 



11 

LISTA DE FIGURA E GRÁFICO 

 

 

 

GRÁFICO 1 Relação entre Habitus e Diferentes Formas de Capitais........................ 32 

FIGURA 1 Representação Cortical Esquemática dos Homúnculos Sensitivo e 

Motor....................................................................................................... 
46 

 



12 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ABBR Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação 

BVS Biblioteca Virtual em Saúde 

CEFEM Colégio Estadual Fernando Magalhães 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CONEP Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

DFH Desenho da Figura Humana 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

ENSP Escola Nacional de Saúde Pública 

ESF Estratégia Saúde da Família 

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LILACS  Iniciativa Regional Escolas Promotoras de Saúde 

IREPS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

MEC Ministério da Educação e Cultura 

MS Ministério da Saúde 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONGS Organizações Não Governamentais 

OPAS Organização Pan Americana de Saúde 

PMF Programa Médico de Família 

PROSAD Programa Saúde do Adolescente 

RJ Rio de Janeiro 

RS 

SEF 

Rio Grande do Sul 

Secretaria de Educação Fundamental 

SUS Sistema Único de Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TV Televisão 

UFF Universidade Federal Fluminense 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 

WHO World Health Organization 

 



13 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação nos aproxima da história dos adolescentes do oitavo ano de uma 

escola pública, em Niterói, no bairro de Jurujuba, os quais contribuíram para esse estudo a 

partir de suas crenças e significações a respeito do processo de adolescer e suas implicações 

com a significação do corpo e da imagem corporal. 

Os estudos acadêmicos sobre o corpo e a imagem corporal vêm ganhando dimensão 

desde os anos 70, com base na centralidade que o corpo adquiriu na contemporaneidade. Tem 

sido também crescente o volume de pesquisas destacando a necessidade de reflexão sobre as 

implicações das demandas sobre o corpo e sua imagem, no contexto das sociedades 

contemporâneas, e a necessidade de se aproximar dos jovens a partir de uma atitude de escuta 

e de respeito pela alteridade, para estabelecer pontes entre o cotidiano e as políticas de 

educação e saúde. 

O interesse por este tema relativo aos adolescentes sempre esteve latente na minha 

vida profissional. À observação da relação dos adolescentes com seu corpo e com a imagem 

que desenvolvem de si mesmos, ao longo de minha experiência como fisioterapeuta, 

somaram-se a curiosidade em desvelar as questões inerentes a eles, a vontade de contribuir 

para uma ressignificação relativa aos sentidos do corpo e da imagem corporal e a reflexão 

sobre a construção de um agir nessa direção, dada a importância dessa fase de transição em 

direção ao encontro com uma vida adulta saudável. De acordo com Tavares (2003), a 

relevância dos estudos sobre imagem corporal está em sua relação com a formação da 

identidade da pessoa humana e por ser o ponto norteador das relações do homem com o 

mundo.  

Minha experiência com adolescentes teve início quando atuei como residente na 

Associação Beneficente Brasileira de Reabilitação (ABBR), na década de 1980, junto aos 

jovens com dificuldades posturais e de conscientização corporal, e quando trabalhei junto à 

clientela da ala de crianças e adolescentes do Hospital Estadual Anchieta, no bairro do Caju, 

na cidade do Rio de Janeiro, onde desenvolvi atividades como fisioterapeuta por cinco anos, 

entre 1987 e 1992. Essas ações foram complementadas por uma atuação, de dois anos na 

década de 1990 com esse segmento da população, na Secretaria Municipal de Saúde de Santa 

Maria Madalena, RJ. Essas reflexões se sedimentaram com meu trabalho há vinte anos em 

consultório de fisioterapia, na cidade de Niterói/RJ.  

A escolha do Colégio Estadual Fernando Magalhães para a realização dessa pesquisa 

se deu porque no segundo semestre de 2011 participei, neste estabelecimento de ensino, como 
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aluna de Estágio Docência na disciplina Trabalho de Campo Supervisionado I, aplicada aos 

alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sob orientação da 

Prof.ª Dr.ª Mônica Machado. O objetivo era desenvolver, na prática, através de dinâmicas 

com os jovens do oitavo ano, alunos de Ciências, a compreensão de questões relativas aos 

aspectos das DST na adolescência. O contato com os alunos reafirmou a ideia que sempre 

acalentei no sentido de compreender melhor o significado que o jovem tem do seu corpo para 

além daquele já estudado na disciplina de Ciências na escola.  

A opção pelo estudo da temática relativa à adolescência então, ganhou força, e se 

justifica, sobretudo, por ser um ponto de grande preocupação e relevância no âmbito da saúde 

coletiva (BRASIL, 1996), tanto pela perspectiva já conhecida voltada para o biológico e os 

riscos que envolvem esta fase da vida, como também pelo intuito de um olhar mais sensível 

capaz de perceber e compreender o cuidado com o adolescente de maneira mais abrangente, 

considerando a questão do corpo e da imagem corporal. 

É possível assegurar que existe pouco conhecimento em relação a esta questão no 

âmbito dessa comunidade escolar. O real significado da adolescência, normalmente, vem 

acompanhado de uma homogeneização do agir, que considera muito a ordem biológica do 

viver adolescente. Para Ramos et al. (2001), essa fase da vida deve superar a delimitação 

própria da idade e incorporar potenciais direcionados para a aquisição de autonomia, 

responsabilidade social e construção de projetos de vida calcados em uma estrutura 

solidamente desenvolvida. 

No sentido de abarcar o desafio de uma melhor compreensão em relação ao processo 

de adolescer elencamos alguns pressupostos: os jovens se desenvolvem de acordo com seu 

contexto de vida, bem como o de suas famílias e, para tanto, precisam de espaços como a 

escola onde possam discutir seus pontos de vista na busca de uma melhor compreensão do 

processo de crescimento pelo qual estão passando; a singularidade de cada adolescente o fará 

lidar de forma peculiar com os riscos a que estão normalmente expostos; o cotidiano, que se 

apresenta com as mais diversas relações, precisa ser pensado com cuidado a fim de favorecer 

o desenvolvimento da autonomia e autoestima nos adolescentes; as culturas e mídias de massa 

são fonte para os jovens se fundamentarem, ao produzirem estilos de vida e modos de 

comportamento.  

Esta pesquisa teve como questionamento norteador o estudo do corpo e da imagem 

corporal nos adolescentes em uma escola pública, no bairro de Jurujuba, em Niterói. A partir 
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das reflexões geradas, guiadas pelos objetivos do estudo, compreendemos melhor a 

necessidade de colaborar para um agir favorável ao desenvolvimento do processo de 

conhecimento do corpo e da imagem corporal nos jovens. Definiu-se como objetivo geral: 

observar a relação dos adolescentes com seu corpo e com sua imagem corporal, na 

perspectiva do cuidado integral à saúde; e como objetivos específicos: 1) conhecer o significado 

do corpo e da imagem corporal nesses adolescentes; 2) verificar a influência da mídia em 

relação à observação do seu corpo e da sua imagem corporal; 3) averiguar a influência da 

família e da escola no tocante à observação do corpo e da imagem corporal. 

Refletir sobre um projeto voltado para a saúde dos adolescentes significa entender que 

suas necessidades estão relacionadas, também, a aspectos de ordem subjetiva como a busca de 

compreensão das mudanças vividas em seu corpo e o autoconhecimento. Ter um olhar mais 

cuidadoso para os principais espaços onde transitam os adolescentes leva a uma melhor 

compreensão de seus anseios e à organização de ações de promoção e educação em saúde, 

que os ajudará a transpor com mais segurança essa etapa tão intensa de suas vidas, uma vez 

que são sujeitos de direito à saúde e cidadania. Sustenta-se que a efetividade dessas ações se 

reveste de grande desafio: deve ser acolhedora de sua demanda em especial, promotora da 

cultura do autocuidado e reforçadora de protagonismo (LOURENÇO, 2006).  

A fisioterapia, em que pesem os conceitos que tem por base a especificidade das ações 

e dos sujeitos de sua prática orienta-se, também, pelo compromisso com o social, implicando 

propósitos que garantam o bem-estar do ser humano, tanto no campo individual quanto no 

coletivo. Segundo Burak (2001), a promoção do desenvolvimento humano, da saúde e dos 

fatores protetores do crescimento contribuem para uma adolescência mais sadia, e essas 

mesmas ações durante essa fase contribuem para uma maturidade mais saudável. 

O direcionamento da atuação do profissional fisioterapeuta para o nível primário e 

destinado ao coletivo de pessoas potencializa os resultados das ações de saúde, pois além de 

inibir o surgimento e desenvolvimento de doenças evitáveis busca transformar as condições 

de vida dos grupos populacionais. A falta de informação e conscientização é determinante 

nessa situação e, para que haja eficiência na diminuição de riscos, faz-se necessário que a 

discussão desses tópicos gravite em torno não só dos profissionais da saúde e educação que 

atuam com os adolescentes, como também dos familiares e dos grupos de amigos que 

atravessam momentos parecidos. 
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Esta dissertação está estruturada a partir desta introdução, seguida dos capítulos que 

abordam o marco teórico, base de sustentação de todo o estudo realizado. Na sequência, as 

considerações metodológicas e éticas, a apresentação e discussão dos resultados encontrados, 

as conclusões e recomendações e, por fim, a bibliografia, os apêndices e anexos.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ADOLESCÊNCIA  
 

 

A dinâmica do mundo do século XXI dificulta a sua síntese pelos pensadores da 

contemporaneidade. O modo como os cientistas políticos pensam o nosso tempo se reconstrói, 

a todo instante, dada a velocidade dos acontecimentos. As verdades deste momento 

dificilmente se repetirão amanhã. Assim também é o adolescente, com seu mundo próprio, de 

rápidas transformações biopsicossociais, onde os estímulos externos se unem intensamente às 

mudanças internas que acontecem em seu organismo.  

O processo da adolescência é um caminho para a vida adulta. Durante esse percurso 

sobrevêm importantes experiências, que incluem, além da maturação física, o movimento para 

a independência econômica e social e o desenvolvimento da identidade, com a aquisição de 

habilidades necessárias para fortalecer os relacionamentos futuros. Apesar de ser uma fase de 

grande crescimento e potencial, é também um momento de risco considerável durante o qual 

os contextos sociais exercem influências consideráveis (WHO, 2012).  

Etimologicamente, o termo adolescência deriva do latim adulescens ou adolescens – 

particípio passado do verbo adolescere – que significa crescer, estando implícito neste o 

processo de crescimento. Indica as mudanças que começam com o início da puberdade e 

terminam com a fase adulta. Mussen et al. (1995) consideram o fato evidenciado por alguns 

filósofos de que a adolescência ―começa na biologia e termina na cultura‖, o que pode ser 

observado nas sociedades mais simples, onde essa fase pode ser breve, em oposição às 

sociedades tecnologicamente mais desenvolvidas, nas quais tende a se alongar.  

Ao longo do tempo foi produzida uma cultura em torno da adolescência que gerou 

uma crença, hoje um tanto cristalizada, de que esse é, por si, um período difícil do 

desenvolvimento humano. Atualmente, vivencia-se um momento sociocultural onde os 

adolescentes são vistos como indivíduos com capacidade de levar transtornos à sociedade, 

além de serem estigmatizados com o neologismo de aborrecentes (LOURENÇO, 2006).  
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Para Favoreto et al. (1993), as necessidades de saúde e bem estar dos adolescentes 

devem ser consideradas dentro do contexto em que vivem, abrangendo os aspectos familiares, 

culturais, socioeconômicos e políticos. Os jovens precisam de tempo, espaço e condições 

favoráveis para um processo de transição saudável, uma vez que a conjuntura histórica e 

social está intimamente ligada à formação de sua identidade. Esses autores consideram essa 

idade como uma das mais importantes para o aspecto formativo de atitudes e 

comportamentos, com consequências para o resto do ciclo vital de formação do sujeito. 

Ponderam a necessidade de uma assistência integral e integrada aos adolescentes, perpassando 

o tema da educação em saúde e concluem que ―crianças e adolescentes saudáveis, elementos 

de renovação de grupos humanos, guardam consigo responsabilidade na constituição de 

populações adultas biológica e intelectualmente sadias e consequentemente social e 

economicamente produtivas‖ (FAVORETO et al., 1993). 

É neste período que ocorrem importantes transformações no corpo (puberdade), no 

modo de pensar, de agir e no desempenho dos papéis sociais. Estas transformações físicas, 

emocionais e sociais, provocam mudanças importantes nas relações do adolescente com sua 

família, amigos e companheiros e, ainda, na maneira como ele próprio se percebe como ser 

humano e interage com o meio em que convive. Define-se, assim, como uma condição 

perpassada pela situação de gênero, classe social e contextos socioculturais. 

Segundo o Ministério da Saúde, os adolescentes e jovens (dez a vinte e quatro anos) 

representam 29% da população mundial, e destes 80% vivem em países em desenvolvimento. 

No Brasil, a população adolescente e jovem corresponde a 30,33% da população nacional, 

segundo o último censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Pode-se observar assim, que se trata de um grupo com considerável 

expressividade populacional. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei 8.069, em 13/07/1990. 

Regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes e tem como base as diretrizes da 

Constituição Federal de 1988, incorporando, também, normas de cunho internacional. Divide-

se em dois livros: o primeiro refere-se à proteção dos direitos fundamentais da pessoa em 

desenvolvimento, e o segundo trata dos órgãos e procedimentos de proteção. Foi elaborado 

para criar normas e comportamentos legais em relação aos direitos das crianças e adolescentes 

brasileiros e circunscreve a adolescência como o período de vida que vai dos doze aos dezoito 

anos de idade. Estabelece em seus artigos 3º e 4º, Título 1:  
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Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade. (p.1). 

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

(p.1). 

 

 

Já a Organização Mundial da Saúde delimita a adolescência como a segunda década 

de vida (dez aos dezenove anos) e considera, ainda, como juventude o período que se estende 

dos quinze aos vinte e quatro anos, identificando adolescentes jovens (de quinze a dezenove 

anos) e adultos jovens (de vinte a vinte e quatro anos).  

O relatório anual do UNICEF (2011) sobre a adolescência:  

 

 
Convida para uma reflexão sobre um novo olhar para a adolescência, que desloca o 

discurso que só vê a adolescência como um ―problema‖ para vê-la com uma 

oportunidade de desenvolvimento. Uma etapa da vida que precisa ser vivida de 

forma plena, saudável, estimulante, protegida pelos direitos assegurados na 

Convenção sobre os Direitos da Criança e, no Brasil, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Os 21 milhões de adolescentes representam para o País um quadro 

singular de energias e possibilidades. (p. 4). 

 

 

Este relatório também destaca: 

 

 

Cada adolescente, estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem direito à 

saúde, à educação, ao esporte, ao lazer e à cultura, à formação para o trabalho, à 

convivência familiar e comunitária, à proteção especial. Tem direito de viver essa 

etapa da vida de forma plena, e de ter oportunidades para canalizar positivamente 

sua energia, sua capacidade crítica e seu desejo de transformar a realidade em que 

vive. (p. 16).  

 

 

Para além da definição do termo adolescência, naturalmente utilizado para indicar a 

fase onde ocorrem mudanças na personalidade e no comportamento dos indivíduos que estão 

a caminho da vida adulta, cabe destacar a utilização de outros dois termos relacionados a este 

período da vida humana: a) puberdade, utilizado, principalmente, pelas ciências médicas para 

caracterizar esse momento de transição com as transformações fisiológicas que ocorrem no 

corpo, constituindo-se em um dos elementos da adolescência; b) juventude, empregado pelas 

ciências sociais, especialmente pela sociologia e pela antropologia para designar a passagem 

das funções sociais da infância para as funções sociais do sujeito adulto. Neste caso, a 
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juventude define-se como uma representação sociocultural e como uma situação social 

(RIBEIRO, 2004).  

A vulnerabilidade desta faixa etária é uma questão que aponta a demanda de um 

cuidado amplo e perceptivo e, por ser determinada pelo processo de crescimento e 

desenvolvimento, pelas características psicológicas peculiares e pelo contexto social em que 

está inserida, coloca o adolescente na condição de maior suscetibilidade às mais variadas 

situações de risco. Para Ayres (1996), a compreensão da essência do conceito de 

vulnerabilidade relaciona-se às questões de ordem social, político institucional e 

comportamental em associação com as diferentes suscetibilidades que lapidam a identidade 

dos adolescentes, constituindo-se num desafio no sentido de que se amplie o olhar em relação 

à questão dessa fase da vida para além dos limites do biológico. Ayres et al. (2003) referem-

se a esse conceito quando se considera a possibilidade de ocorrência de determinado evento, 

levando-se em conta os aspectos individuais, sociais e programáticos. No aspecto individual, 

o conceito se relaciona com o tipo de informação que o indivíduo possui e como a incorpora 

em seu cotidiano para transformá-la, quando necessário, em ações de proteção. Socialmente, a 

incorporação de informações deve resultar na obtenção de mudanças de ordem prática no 

intento de poder usufruir das possibilidades de escolha. Já o aspecto de cunho programático se 

refere às ações que possam democratizar, garantir e otimizar determinado tipo de escolha, de 

acordo com a demanda sentida. 

Ayres (1993) considera, ainda, que a vulnerabilidade é um ponto crítico nas questões 

que se referem ao adolescente e que, paradoxalmente, é o ponto de partida para se encontrar 

grande abertura para reflexões e renovações. Nessa perspectiva, preconiza que os programas 

de saúde do adolescente não devem pretender delimitar preocupações e proposições gerais e 

abstratas para todos os adolescentes, pois nada é estático quando se trata do desenvolvimento 

de sujeitos. Reconhece a importância de se desvendar as necessidades dos jovens em seus 

processos concretos de individualização e socialização uma vez que se trata de um grupo 

jovem o bastante para ser permeável à prevenção, a mudanças e à construção de valores e, por 

outro lado, suficientemente maduro para ser estimulado ao autoconhecimento, ao 

desenvolvimento do pensamento crítico e à autodeterminação. Esse autor delimita a visão 

homogeneizante, naturalizada e estereotipada do jovem, na saúde e na educação, como um 

dos principais obstáculos para a atuação com a adolescência.  
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A vulnerabilidade abrange características, recursos, habilidades e estratégias, tanto 

individuais, como grupais e sociais, para lidar com o sistema de oportunidades oferecido pela 

sociedade, implicando uma interação dinâmica entre o contexto e os indivíduos (Abramovay, 

2002). Em grupos populacionais específicos, possibilita a mobilização de profissionais e da 

população por meio de um processo educativo, visando melhorias sociais, as quais devem ser 

alicerçadas nas relações intersetoriais e na ação entre os sujeitos sociais. Assim, pode-se 

sugerir uma reflexão das práticas em saúde relacionadas à promoção e proteção da saúde da 

população (CANTERA IR, DOMINGO PL, 1998). 

Silva e Rannã (2006) consideram que, ao trabalhar com adolescentes, deve-se procurar 

analisar questões que possam aumentar sua vulnerabilidade frente aos riscos, tais como: 

questões de gênero associadas com etnia e classe social, condições de vida, condições de 

saúde, acesso ou não à informação, insuficiência de políticas públicas em saúde e educação, 

dentre outras. Observar a adolescência pelo caminho do desenvolvimento e entendê-la como 

um período de oportunidades, pode transformar os espaços de convivência em locais 

acolhedores. 

De acordo com Luz e Silva (1999), o conceito de vulnerabilidade ajuda a entender as 

variadas circunstâncias a que estão sujeitos os jovens, quando se tem a perspectiva da 

diversidade humana. Considerar esta diversidade na construção histórica e social das pessoas 

produz significados próprios aos seus comportamentos e atitudes. Conduz ao movimento de 

observar o contexto dos adolescentes, como vivem e se relacionam. 

A partir dessa ótica, o cuidado à saúde do jovem e a prevenção de situações que 

ameacem sua integridade são questões importantes a serem pensadas pelos profissionais que 

com eles atuam, os quais precisam, além de perceber, ser sensíveis à realidade do viver 

adolescente. Devem apurar o olhar no sentido de que o jovem deseja ser acolhido, orientado e 

compreendido em suas várias questões, para sentir-se confiante e seguro, uma vez que a 

grande maioria sente vergonha e medo de ser repreendido. É fundamental que o adolescente 

sinta-se respeitado para que possa confiar e participar com motivação nas atividades que lhe 

serão propostas. A forma como ele será visto é importante para estabelecer o vínculo que 

tecerá com o profissional e com o grupo do qual participa. No imaginário social, os 

adolescentes são indivíduos desinteressados, rebeldes e até agressivos, um preconceito que 

reforça a intolerância (SILVA E RANNÃ, 2006). 
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Para Mascarenhas (2003), os conceitos de acolhimento, vínculo, responsabilização e 

qualidade da atenção, quando entendidos de forma articulada, traduzem com clareza o 

princípio da integralidade, que deve nortear todo processo de trabalho que tem os 

adolescentes como atores principais. O trabalho direcionado à atenção do adolescente deve 

buscar o desenvolvimento de estratégias apropriadas à complexidade de suas demandas, aos 

diferentes espaços de ação, respeitando a intersetorialidade e todos os atores envolvidos. De 

acordo com Franco e Magalhães Júnior (2004), esse processo deve ser centrado nas 

tecnologias leves ou relacionais (acolhimento e vínculo) e leve-duras (os saberes estruturados) 

para que se tenha como resultado da ação a produção do cuidado e o desenvolvimento da 

autonomia nos jovens. 

Merhy (2002) enfatiza que, assim como acontece com o trabalho desenvolvido na área 

da saúde, o trabalho em educação é centrado no trabalho vivo em ato. Seu objeto de atuação 

não é estruturado e depende das relações entre as pessoas, o que estimula o encontro de 

subjetividades, fato que acontece com potencialidade entre os jovens e merece distinção. 

Franco e Merhy (2006) compreendem que a produção desse tipo de trabalho favorece a 

produção do cuidado, uma vez que é um tipo de trabalho que acontece no momento em que é 

executado. Esses autores preconizam que a formação do processo de trabalho se dá com a 

interação entre as pessoas, os instrumentos e as máquinas e com a relação das pessoas entre si, 

possibilitando, neste caso, a produção de criatividade e singularidade. Ainda de acordo com 

Franco e Merhy (2006), a produção de algo novo depende da atividade humana, que é um ato 

de trabalho produtivo e nos leva a refletir a respeito de nossa maneira de pensar e de agir 

diante das situações com as quais nos defrontamos durante a vida. 

Há uma tendência em se olhar a adolescência como uma etapa do desenvolvimento 

humano que ocorre de maneira homogênea. O que de fato acontece é um conjunto de 

experiências de vida muito peculiar, que leva à construção da identidade de cada sujeito. Toda 

forma de generalização cria atitudes inadequadas em relação aos adolescentes, podendo levar 

a uma caracterização desse período da vida como restritivo e negativo. Kehl (2007) discute 

referenciais que abordam a adolescência apenas como uma etapa de transição para a vida 

adulta. Essa autora sugere uma reflexão a respeito da adolescência, pontuando a indústria 

cultural e o consumo como elementos valorizados na sociedade contemporânea, levando a 

uma imagem de adolescentização da população. 
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Para Kehl, (2007): 

 

 
O aumento progressivo do período de formação escolar, a alta competitividade do 

mercado de trabalho nos países capitalistas e, mais recentemente, a escassez de 

empregos obrigam o jovem adulto a viver cada vez mais tempo na condição de 

adolescente, dependente da família, apartado das decisões e responsabilidades da 

vida pública, incapaz de decidir seu destino. (p.45). 

 

 

Para o futuro das sociedades humanas é essencial que os adolescentes alcancem o 

desenvolvimento tanto físico como psicológico de maneira plena, já que este período é 

considerado decisivo no percurso para o encontro, de forma saudável, com a vida adulta.  

Silva e Rannã (2006) compreendem a importância de se destacar a família nos 

processos de desenvolvimento dos adolescentes e ponderam a necessidade de considerar essa 

questão como pressuposto no planejamento de trabalhos que envolvam a questão da 

juventude. 

 

2.1.1 Subjetividade  

 

 

Considerações relativas à subjetividade são importantes quando se pesam as diferenças 

na formação da identidade individual e das alterações físicas que acompanham a formação de 

atitudes e práticas de comportamentos antes inexistentes nos adolescentes, mas decisivas no 

processo do desenvolvimento do corpo e da imagem corporal. 

A partir do início do século XX, a adolescência passa a ser identificada como uma fase 

de transição entre a infância e a idade adulta, constituindo-se num período específico. O termo 

adolescência remete a formas particulares de subjetivação que estão em permanente mudança, 

de modo que é impossível defini-la como estática e acabada. A produção de subjetividade é, 

simultaneamente, individual e coletiva, atuando no social, mas não se limitando a ele. 

Amplia-se para além do indivíduo e de suas relações interpessoais, mesclando intensidades 

verbais, afetos e códigos sociais de conduta. 

Atualmente, a aparência e a imagem pessoal se distinguem como reveladores do ser e 

da sua subjetividade. Maffesoli (1996) denominou a contemporaneidade como mundo 

imaginário, em razão da força das manifestações imaginárias, simbólicas, aparentes, 

instituindo a teatralidade como modo de vida, cujo primeiro lugar é ocupado pelo corpo que 

produz uma autoimagem, conferindo ao sujeito a possibilidade de contar uma história, de 

anunciar-se. 
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A função de comunicação do corpo se acentuou no século XX, com a força de uma 

cultura de imagem, tornando-se meio da expressão da subjetividade. Atualmente, os valores e 

signos são internalizados, contribuindo para a formação dos sujeitos, intensificados pelos 

meios de comunicação e publicidades. As identidades parecem estar se distanciando cada vez 

mais do vivido e do desejado para o projetado e fantasiado. A subjetividade moderna é capaz 

de comportar uma pluralidade de identidades, pois está imersa em práticas sociais 

descontínuas (MOTA, 2008). 

Paula Sibília (2002), ao citar Suely Rolnik, refere-se às subjetividades contemporâneas 

como ―Toxicômanos de identidade‖, as quais são bombardeadas e investidas sem cessar por 

uma infinidade de pulsões mutantes. Corpos e almas construídos a partir dos catálogos 

atraentes, porém perecíveis e, portanto, sempre renovados, de modo a serem oferecidos no 

mercado, corroendo as bases estáveis da formação da identidade. 

Atualmente, novas modalidades de ser proliferam: ―identidades prêt-a-porter‖ e ―kits 

de perfis-padrão‖, como os denomina Rolnik, pacotes subjetivantes oferecidos nas mídias e 

nas vitrines para serem consumidos e descartados rapidamente, conformando ―identidades 

globalizadas flexíveis, que mudam ao sabor dos movimentos do mercado e com igual 

velocidade‖. Embora esses processos caracterizem uma banalização e um esvaziamento das 

potências subjetivas, também apontam alguns efeitos distintos que podem ser interessantes: 

sua polifonia vertiginosa contribui para estilhaçar a rigidez analógica que constringia os 

corpos e as subjetividades da sociedade disciplinar (SIBÍLIA, 2002). 

Gonçalves (2006) considera os momentos históricos ou épocas muito complexos. Ele 

sustenta que as grandes caracterizações de época da subjetividade são gerais demais para dar 

conta das formas subjetivas concretas, pois trabalham com uma suposta homogeneidade que 

as subjetividades concretas nunca respeitaram em seus devires sociais.  

Assim, a subjetividade é sempre particular, no sentido de que cada indivíduo tem a sua 

e se apropria das mensagens que recebe, intercalando-as com os diversos elementos que 

compõem seu meio cultural. As mensagens que atuam na constituição dessas subjetividades 

nunca são apreendidas da mesma maneira por dois indivíduos diferentes. Desse modo, a ideia 

de um determinismo das subjetividades pelos meios é colocada em xeque, considerando ser 

mais interessante o investimento em uma abordagem da causalidade circular, que vai não 

apenas dos meios aos sujeitos, mas também dos sujeitos aos meios (ALVES, 2010). 
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Hobsbawm (2007) analisa que o avanço acelerado da globalização, ou seja, o mundo 

visto como um conjunto único de atividades interconectadas que não são estorvadas pelas 

fronteiras locais, provocou um profundo impacto político e cultural. As alterações provocadas 

por esse impacto geram alterações na subjetividade tanto no nível individual como no 

coletivo. Há determinados modos da subjetividade se organizar, relativos ao psíquico, que se 

relacionam aos padrões de identidade, os quais se constituem em cada época e estão presentes 

de maneira ativa não apenas nas macro-relações, mas também circulam nas microrrelações 

entre os sujeitos (ALVES, 2010). 

Goldenberg e Ramos (2006) defendem que os meios tradicionais de produção de 

identidade como a família, a religião, a escola, a política e o trabalho estão perdendo força 

diante de um contexto social e histórico instável. Nesse sentido, é possível imaginar que 

muitos indivíduos estejam se apropriando do corpo como um meio de representação do eu. 

Para aprimorar a qualidade de vida individual dos adolescentes, e por conseguinte a coletiva, 

torna-se fundamental o reconhecimento da necessidade de se desenvolver um trabalho no 

campo da subjetividade, favorecendo a liberdade de tomar decisões e ter autonomia. 

Além das diferenças de classe, de lugar de moradia e da geração a que pertencem, a 

diversidade e o pluralismo cultural dos últimos anos, que chega através da mídia a todos os 

contextos sociais, oferece um panorama variado e mutante que compreende comportamentos, 

referências, linguagens e formas de socialização diversas, inviabilizando uma concepção 

única de adolescência. Esse período é marcado como uma fase de transição de 

comportamentos, construção de valores e estruturação de estilo de vida. Os adolescentes 

podem ser influenciados pelo meio social e pela mídia para serem competitivos e 

reproduzirem um mesmo tipo de comportamento, o que gera um risco de adotarem hábitos 

nocivos à saúde para não serem excluídos de um grupo social. 

 

 

2.2 CORPO  

 

 

A vida humana é injetada e revestida de diversas maneiras pelos poderes e saberes que 

caracterizam uma determinada época, acompanhando o desenvolvimento das transformações 

ocorridas nas sociedades, bem como pelas informações recebidas dentro de cada contexto 

social (Sibília, 2002). Tendo como referência o corpo, a vida se apresenta como um fato intra 

e intersubjetivo, no qual o consciente e o inconsciente, o biológico e o psíquico, o individual e 



25 

o social, a natureza e a cultura se miscigenam a fim de dar o mais pleno sentido à existência 

de cada indivíduo.  

A ideia de percepção do corpo surgiu no século XVI, na França. Em 1905, Bonnier 

inovou ao utilizar a noção de esquema corporal como a soma de todas as sensações vindas de 

fora ou de dentro do corpo. Em 1908, Arnold Pick referiu-se a uma imagem mental do corpo, 

que seria formada através de estímulos visuais, de sensações táteis e de movimento. Assim, 

toda imagem tornar-se-ia o resultado dinâmico da percepção associada à concepção e essa 

interação estaria presente na imagem corporal (Olivier, 1995). As relações entre a estrutura 

corporal e psíquica dos indivíduos e destas com a sociedade em que convivem se 

complementam reciprocamente, fazendo do melhor conhecimento do corpo uma possibilidade 

de transformação da saúde psíquica e das relações sociais.  

Contemporaneamente, o corpo tem sido socialmente elaborado, nele se materializando 

a relação entre os seres humanos e a sociedade. É ponte de ligação com o mundo ao conjugar 

os diversos aspectos subjetivos, religiosos, políticos, econômicos científicos, afetivos, entre 

outros, não se deixando aprisionar por uma única abordagem, o que limitaria qualquer 

possibilidade de apreciação. Reflete questões atuais numa sociedade marcada pela valorização 

do consumo e do individualismo. É parte integrante na construção da identidade e da 

autoestima do sujeito na sua relação com o mundo que o cerca.  

Historicamente, a linguagem corporal tem sido a mais imediata e acessível, sendo seu 

saber de domínio coletivo, apesar das regras e códigos precisos que se entrecruzam na 

subjetividade e perpassam nossas vidas de modo inconsciente, influenciando o corpo (AMIM 

et al., 2011). 

Tomazi (2007) considera que na juventude e na fase adulta, cuidar do corpo pode 

deixar de ser uma questão de saúde e bem-estar para ser apenas um princípio exclusivo da 

estética, numa corrida desenfreada à procura do sonhado perfeccionismo corporal. A maior 

parte das propagandas, atualmente, impulsiona os indivíduos a acreditarem que só existe o 

caminho da vitória, seja corporal ou intelectual. Esse autor analisa, com base em Antônio 

Gramsci, o conceito de hegemonia, ou seja, práticas intelectuais e organizações (livros, 

jornais, escolas, músicas, teatro, entre outros), que de maneira pedagógica desenvolvem o 

conhecimento, o ensino e a aprendizagem. Partindo dessa visão, uma classe se torna 

hegemônica quando utiliza a persuasão e o consenso, mediante um conjunto de ideias 



26 

elaborado por intelectuais, a serviço do poder, para convencer a maioria das pessoas. Assim, 

cria-se uma cultura dominante efetiva, que deve penetrar no senso comum de um povo. 

O início de tomadas de atitudes, que geram práticas e comportamentos antes 

inexistentes, leva a colocações individuais nas situações do cotidiano, tornando-se pontos 

marcantes ao longo da adolescência. As alterações físicas também acompanham este processo 

de forma intensa. O conhecimento do corpo, por parte dos adolescentes, é fundamento 

primordial na formação da identidade. Esse fator está diretamente vinculado a condições 

importantes do seu desenvolvimento como a autoestima. Esses pontos se integram e se 

complementam, gerando um equilíbrio que irá desaguar na formação estável de emoções e 

desejos, principalmente no interagir com o próximo, com o meio e consigo mesmo.  

A autoaceitação corporal é o passo marcante para o adolescente situar-se de forma 

segura no convívio com seus pares. Já o oposto, ou seja, a não aceitação do corpo, gera uma 

dificuldade que afetará diretamente as relações sociais e o processo de formação da 

autoestima (Del Ciampo e Del Ciampo, 2010). Na visão desses autores, o corpo tornou-se um 

objeto de manipulação e de desejos, com a valorização da magreza entre as mulheres e da 

força entre os homens. Neste campo da formação corporal, os jovens podem sofrer as mais 

diversas influências que, geralmente, se iniciam a partir da família e, normalmente, aumentam 

pela ação dos amigos e dos meios de comunicação.  

Uma forma de observação da expressão da mente por meio do corpo é através do 

movimento. A cada etapa de realização de um gesto a mente muda de foco, ou seja, é dada 

atenção a diferentes áreas do corpo. Isso permite que se conheçam novos caminhos favoráveis 

ao contato consigo próprio e com o ambiente. Essa pode ser uma maneira de produzir 

mudanças, proporcionando um aprendizado cognitivo dos sistemas e apurando o 

conhecimento corporal (Freire, 2001). Movimentar-se alimenta o sistema nervoso com 

informações proprioceptivas, exteroceptivas e emocionais, que são estímulos fundamentais 

para formação e desenvolvimento da imagem que o indivíduo tem de si mesmo. 

De acordo com a fenomenologia do filósofo francês Maurice Merleau Ponty (1975), o 

corpo apresenta-se como uma estrutura única. Reúne o sujeito em si e seu próprio corpo num 

circuito integrado que interatua com os acontecimentos da existência de cada ser humano e 

com os outros seres, constituindo as experiências da vida. Para esse autor, o corpo é a base 

sobre a qual se sustenta a existência e onde se revelam diversas manifestações como as 

afetivas, intelectuais, eróticas, cognitivas e sensitivas, responsáveis pela relação do sujeito 
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com o mundo, de modo que a consciência e o pensamento não possam atuar de maneira 

absoluta, mas sim em interdependência com estas outras potências. 

Para Foucault (1987), o corpo é modelado por mecanismos de controle que o faz 

adaptar-se às exigências da sociedade, de forma a torná-lo útil. São princípios militares, 

escolares, hospitalares, que exercem um controle disciplinando-o de forma a ampliar sua 

potência de utilidade, mas, em contrapartida, atenuando o poder em termos de obediência. 

Onde antes havia um controle moral, médico ou de exploração econômica, hoje há uma 

erotização como uma nova maneira de tentativa de controlar o corpo, funcionando como um 

controle-estimulação, com incitação à magreza e à beleza. 

O neurocientista português António Damásio (1996) pontua que o corpo é uma 

referência fundamental para a mente, fazendo parte de um mesmo organismo, que ao interagir 

com o meio ambiente sofre alterações sem distinção no cérebro, na mente e no próprio corpo. 

Criam-se representações mentais do corpo no cérebro que vão moldando o esquema corporal 

de acordo com as formas de funcionamento do corpo.  

 
 

2.2.1 Aspectos da Socialização do Corpo 

 

 

Ferreira (2007) sugere que, ao considerar-se a dinâmica de relação existente entre o 

corpo e a imagem corporal, compreende-se melhor a aproximação das Ciências Sociais em 

relação ao corpo como objeto de estudo. De acordo com esse autor, a busca por uma melhor 

compreensão do corpo nos processos de socialização aprimorou-se a partir de 1970 com base, 

essencialmente, em quatro fatores: (1) estudos feministas de gênero que criticavam a 

naturalização das relações de dominação no corpo; (2) o desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas com grupos de faixas etárias específicas como jovens e idosos; (3) o crescente 

papel do mercado na construção/consumo do corpo e da personalidade e (4) a crescente 

intervenção da tecnociência no corpo. 

Com base nos estudos do sociólogo francês Luc Boltanski (2004), compreende-se que 

o uso social do corpo é resultado das condutas físicas dos sujeitos, orientados por uma cultura 

somática que manifesta as condições objetivas de uma cultura. Esse autor defende que a 

percepção da doença, com a possibilidade de se recorrer ao médico, aliada ao consumo de 

medicamentos e às condições de existência de cada ser humano, confere ao corpo um uso 

apropriado aos interesses do sistema produtivo. Cita referências como hábitos de alimentação, 
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sentimentos de dor, sensações corporais e atributos de beleza para definir os usos sociais do 

corpo nas mais diversas classes sociais. Expõe como as revistas femininas, desde os anos 70, 

sugeriam as normas e os modelos de vida das classes superiores, fazendo com que o uso do 

corpo variasse de acordo com a atividade profissional, com a classe social e com a prática de 

esportes. Em paralelo com a descrição de Boltanski, observa-se, na contemporaneidade, um 

exagerado culto ao corpo perfeito, o que, provavelmente, pode definir os comportamentos dos 

sujeitos e suas relações sociais.  

O sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss (2003), desde 1926, preconizou que, 

para interpretar a relação indivíduo-sociedade, era necessário relacionar, imediatamente, o 

fisiológico e o social. Em seu estudo sobre as técnicas corporais, traduziu esse conceito como: 

―As maneiras pelas quais os homens de sociedade em sociedade, de uma forma tradicional, 

sabem servir-se de seus corpos‖ (MAUSS, 2003, p. 401). 

Esse autor, ao apresentar a noção de técnica corporal, estabelece um diálogo entre o 

campo das Ciências Sociais e o campo das Ciências da Saúde, em que determina ser o corpo 

uma construção simbólica e cultural. Também apresenta a necessidade de ser feito um 

inventário  de todos os usos que os homens fizeram e continuam a fazer de seus corpos, ou 

seja, de todos os usos e apropriações do homem sobre seu corpo no percurso da história, 

distanciando-se da visão fragmentada ou instrumentalizada sobre esse corpo. Assim, o 

fundamento teórico principal para ele é que o homem, sempre e em todo mundo, faz uso de 

seu corpo como fruto de suas técnicas e de suas representações, ressaltando a ideia de 

educação ao entender que toda técnica corporal envolve um processo de aprendizado. 

A sociedade produz, distintamente, de acordo com cada época e cultura, estereótipos e 

modelos de comportamento que se registram no corpo. Dessa forma, pode-se considerar cada 

gesto ou manifestação corporal como uma técnica com significados, na medida em que atende 

aos critérios estabelecidos pela tradição e também pela eficácia simbólica, ou seja, as técnicas 

corporais são transmitidas e vinculadas culturalmente entre os homens. 

Suas análises nos levam a refletir sobre o quanto um olhar mais cuidadoso das atitudes 

cotidianas, como, por exemplo, sentar à mesa para comer ou andar, são práticas mediadas 

pelo corpo e perpassadas pela cultura, inspiradas pelas demandas e intencionalidades de 

determinado contexto histórico. Essa questão é explicada a partir de dois exemplos: mudanças 

nas técnicas de natação, mediadas por uma educação para esta atividade e, também, a sua 
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observação durante a Primeira Guerra Mundial, onde notou a variada maneira de marchar dos 

exércitos britânico e francês, bem como diferenças no modo de cada grupo cavar buracos. 

Mauss (2003) analisa a maneira de andar comum tanto às mulheres francesas quanto 

às norte-americanas, graças ao avanço dos meios de comunicação como o cinema e a 

televisão, mediando a propagação de hábitos corporais. Também faz considerações sobre a 

posição das mãos durante o caminhar como forma de reflexão sobre o tipo de educação 

recebida por determinado corpo. A partir de suas observações foi possível perceber, com mais 

clareza, o quanto estão imbricadas questões de cunho social, psicológico e biológico no que 

diz respeito ao desenvolvimento humano. Demonstrou que a existência de diferentes culturas 

não apenas explica, mas justifica a diversidade das técnicas do corpo. Destacou a importância 

da transmissão oral das técnicas corporais, pautadas na tradição e no fato do corpo ser o 

primeiro e o mais natural instrumento do homem.  

Esse autor também aborda a questão da educação das crianças, repleta de detalhes, 

fundamentais na utilização do corpo humano, demonstrando o caráter sistemático das técnicas 

de utilizar o corpo e da relação do indivíduo com ele. Em todas as sociedades, de um modo 

geral, as crianças são atentas aos gestos e posturas que caracterizam um adulto, como o jeito 

de caminhar, sentar ou lidar com instrumentos, a forma de falar e o tom de voz, que 

concorrem na elaboração da consciência corporal. A interação dos indivíduos com as técnicas 

se dá por estímulos ao longo da vida e o tempo e o espaço são marcantes nas diferentes fases 

de evolução do ser humano. A adolescência é revelada como momento da vida em que essas 

técnicas são assimiladas de maneira definitiva.  

De acordo com Mauss (2003, p. 403) ―tanto para os homens como para as mulheres, o 

momento decisivo é o da adolescência‖. A noção das técnicas corporais abordada por esse 

autor, no âmbito da escola, pode ser entendida ao se observar a expressão dos alunos de forma 

coletiva como ações que podem ter sido incorporadas através dos meios que, atualmente, 

difundem expressões e estereótipos corporais a serem seguidos.  

Em relação ao processo de educação e imitação, Mauss (2003, p. 405) também 

considera que ―há crianças, em particular, que têm faculdades de imitação muito grandes. É 

uma imitação prestigiosa. O indivíduo assimila a série dos movimentos de que é composto o 

ato executado diante dele ou com ele pelos outros‖.  
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Assim, ao abordarmos reflexões sobre o corpo, a partir da perspectiva de Marcel 

Mauss, temos a percepção de que elas devem ser orientadas para além da dimensão biológica 

e compreendidas como resultado das relações entre o homem e a sociedade. O pensamento 

desse autor pode ser considerado precursor de uma teoria sociológica sobre educação do 

corpo, calcado na premissa de que é a sociedade que determina o uso técnico do corpo 

(RODRIGUES, 2000). 

Pierre Bourdieu (2001) desenvolveu o conceito de violência simbólica para identificar 

formas culturais que impõem e fazem com que aceitemos como normal um conjunto de regras 

não escritas, nem ditas. Segundo ele, é pela cultura que os dominantes garantem o controle 

ideológico. Em sua obra La Distinction (1979), considera o uso social do corpo ao pontuar 

que hábitos corporais equivaleriam às condutas sociais e culturais próprias de 

comportamentos de uma determinada classe, funcionando como uma forma de distinção 

social.  

De acordo ainda com Bourdieu (2010), a educação elementar tende a inculcar 

maneiras de postar o corpo ou uma de suas partes: 

 

 

Toda a nossa ética, sem falar em nossa estética assenta-se no sistema dos adjetivos 

cardeais, elevado/baixo, direito/torto, rígido/flexível, aberto/fechado, uma boa parte 

dos quais designa também posições ou disposições do corpo ou de alguma de suas 

partes. (p. 38). 

 

 

Com o intuito de alinhavar pontos sobre a teoria da práxis de Bourdieu, no sentido de 

ampliar o olhar para a questão do capital cultural incorporado na abordagem do corpo e da 

imagem corporal em adolescentes, observa-se que este capital, além de estar ligado ao corpo e 

implicar sua incorporação, demanda tempo e depende de um investimento singular por parte 

de cada indivíduo sobre si mesmo. Pressupõe um ―ter‖ advindo do conjunto familiar que se 

torna ―ser‖. Torna-se parte integrante da pessoa, um habitus. Funciona como um capital 

simbólico na medida em que apresenta um grau elevado de dissimulação em relação ao 

capital econômico. No tocante à sua acumulação inicial, há que se considerar o peso das 

famílias dotadas de forte capital, pois influenciam desde a origem e constituem a forma mais 

velada da transmissão hereditária (BOURDIEU, 1979).  

O habitus se traduz num corpo socializado que agregou as estruturas imanentes de um 

mundo, ou seja, de um campo, elaborando não só a percepção, como a ação nesse mundo. 

Uma prática inserida no cotidiano sem ser colocada como objeto de pensar e que pode ser 
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antecipada e incorporada pelos agentes que têm as tendências do jogo no corpo. Pode ser visto 

como um conhecimento adquirido, como hexis, que faz alusão a uma disposição incorporada e 

relaciona-se à motricidade ligada ao esquema postural, ao mesmo tempo singular e carregado 

de variadas significações e valores sociais. Coloca a questão da centralidade do corpo como 

local privilegiado de análise do sujeito social. Presume uma absorção de formas corporais e, 

consequentemente, posturais que, ao longo do tempo, se traduzem em informação capaz de 

dar uma visão de conjunto do indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Essa hexis se compõe 

de um capital corporal que corresponde não só a uma disposição e a uma trajetória 

individualizada, mas também de uma dimensão coletivizada (BOURDIEU, 1996). 

O corpo é um espaço de inscrição de condutas familiares e de classes sociais, é o 

suporte de uma construção de identidade que se dá pelo social sobre o indivíduo em seu 

movimento pela sociedade e que acaba por sedimentar um habitus relativo à sua história. Um 

determinado grupo social incorpora os elementos que constituem a realidade social e 

exterioriza os conteúdos simbólicos interiorizados, os traços de uma cultura comum que pode 

ser observada através do conceito de habitus. 

Ao analisar o conceito de habitus, Albuquerque e Sobrinho (2007) destacam que as 

dimensões do habitus (ethos, eidos e hexis), apresentadas no esquema gráfico a seguir, de 

acordo com Bourdieu (1983), não podem ser vistas como instâncias separadas. 
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GRÁFICO 1 – Relação entre Habitus e diferentes formas de capitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico adaptado a partir do esquema gráfico elaborado pelo Prof. Dr. Moisés Domingos Sobrinho, UFRN, 2001. 

 

Albuquerque e Sobrinho (2007) consideram que o ethos é a dimensão ética que 

designa um conjunto sistemático de princípios práticos, não necessariamente conscientes, ou 

seja, uma ética prática. Desperta, nos agentes, a necessidade de respeitar as normas e valores 

sociais, possibilitando uma convivência adequada às demandas da sociedade. Já o eidos 

corresponde a um sistema de esquemas lógicos e cognitivos de classificação dos objetos do 

mundo social, traduzindo-se em estilos de vida, julgamentos morais e estéticos. Quanto a 

hexis, possibilita a interiorização das práticas sociais e sua exteriorização corporal pelo modo 

de falar, gesticular, olhar e andar. Dessa maneira, o habitus pode ser incorporado sob a forma 

de diferentes capitais (corporal, social, cultural, linguístico e material). Como exemplo, pode 

ser referido o modo de falar, respeitando as normas hegemônicas ou a priorização de um 

corpo conforme os padrões estéticos mais valorizados de determinada época, promovendo 

uma inserção social distinta aos agentes que os detêm. 
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Bourdieu (1979) exalta a importância da educação primária realizada pela família e 

pelo grupo social na interiorização da hexis corporal, complementada pelo trabalho 

pedagógico, institucionalizado no sistema educacional. A importância de se trabalhar com as 

vertentes familiares implica a identificação de potencialidades. Enriquece o trabalho junto à 

educação quando promove o mais oculto e determinante social dos investimentos educativos 

que é a transmissão doméstica do capital cultural. Este termo é empregado por Bourdieu 

(1979) como hipótese fundamental para explicar diferentes desempenhos escolares de alunos 

vindos de diferentes classes sociais. 

Esse autor faz a seguinte consideração:  

 

 
Essa definição tipicamente funcionalista das funções da educação, que ignora a 

contribuição que o sistema de ensino traz à reprodução da estrutura social, 

sancionando a transmissão hereditária do capital cultural, encontra-se, de fato, 

implicada, desde a origem, numa definição do "capital humano" que, apesar de suas 

conotações "humanistas", não escapa ao economicismo e ignora, dentre outras 

coisas, que o rendimento escolar da ação escolar depende do capital cultural 

previamente investido pela família e que o rendimento econômico e social do 

certificado escolar depende do capital social, também herdado, que pode ser 

colocado a seu serviço. (BOURDIEU, 1979, p.3). 

 

 

Montagner (2006), em seus estudos sobre Bourdieu, considera que a contribuição de 

sua teoria pode ser ampliada, especialmente na área da saúde, onde a mediação entre os 

sistemas de saúde, tanto públicos como privados e entre o Estado e o indivíduo, passa a ser 

um tema de essencial dimensão. 

Na visão desse autor o habitus mantém sua coerência e operacionalidade com base em 

três lógicas distintas: 

1) Lógica de retenção: a absorção de formas corporais e de posturas que, ao longo do 

tempo, tornam-se um sistema de conhecimento e reconhecimento capazes de dar uma visão de 

conjunto do indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Essa sedimentação pressupõe a ação no 

tempo, a incorporação, o tornar-se corpo. Essa hexis é composta de um capital físico ou 

corporal, correspondente a uma disposição e a uma trajetória individual, mas também de uma 

dimensão coletivizada, de grupo.  

2) Lógica de mediação: a passagem entre o individual e o coletivo, do subjetivo ao 

objetivo, ocorre através de instâncias de mediação de ordem mental onde a percepção do 

mundo passa por uma individualização do vivido cotidianamente.  
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3) Lógica de classificação: indica um caráter ativo que, essencialmente, se apresenta 

como um espaço de iniciativas. É o lugar, por excelência, da atuação individual e criativa, 

através da qual os indivíduos projetam sua especificidade e sua criatividade. 

Em nossa sociedade, o corpo é o suporte de uma construção de identidade, realizada 

pela estrutura social sobre a pessoa. Assim, as mudanças sucessivas pelas quais um indivíduo 

passa durante seu trajeto na sociedade, sedimentam um habitus relativo à sua história. 

 
 

2.2.2 Diferentes concepções de beleza 

 

 

A concepção do belo sempre teve uma característica dinâmica. Desde a Grécia antiga 

até os dias atuais, o modelo de beleza mudou. No final da Idade Média, o ideal de corpo 

feminino dava ênfase a forma plena do estômago, como símbolo de fertilidade e maternidade. 

A gordura era uma característica sedutora, com a mulher roliça, com seios grandes e fartos. 

(CASTILHO, 2001).  

De acordo com Vigarello (2006), no início do século XVI, qualquer artifício em 

busca da beleza era execrado, uma vez que este atributo era atribuído a Deus. A partir da 

segunda metade desse século, começaram a surgir maquiagens para valorizar as partes altas 

do corpo. Nesse século, somente a beleza feminina era destacada. Valorizavam-se as partes 

altas do corpo, como seios e o rosto, porque remetiam a uma condição celeste. As saias 

tinham anquinhas com lâminas de ferro ou de madeira para esconder as partes mais baixas dos 

corpos das mulheres. O rosto deveria transmitir a brancura da alma e se tingir de cor-de-rosa 

para mostrar o pudor. A mulher deveria ter pouco movimento, dignidade no gesto e um riso 

moderado. A liberdade dos gestos era socialmente depreciada e a beleza era dada pela 

modéstia, pela humildade e pela castidade.  Dessa época vem o conceito de que o bem estaria 

vinculado ao belo. A beleza do homem era incompreensível ao espírito humano, o ideal era 

que tivesse um corpo robusto e forte para enfrentar bem o trabalho e combater os inimigos.  

A partir do século XVII, com a valorização da sociedade urbana, as normas 

consideravam a etiqueta e postura. Enfeitar-se demais era motivo de repreensão, porém as 

exigências em relação ao próprio corpo se intensificavam. Com o crescimento do teatro, a 

maquiagem ganhou destaque. O espartilho ganhou força e tornou-se um item cotidiano de 

elegância e de manutenção da forma, inclusive nas crianças, para nortear de forma muito 
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precoce, a postura. A beleza ainda era voltada para o feminino, mas a estética masculina já se 

distanciava do quesito força. 

Já no século XVIII a mulher era vista de forma parecida com o homem, porém a 

finalidade e a forma de seu corpo a mantiveram dominada. Destacava-se a maternidade. Os 

espartilhos para crianças foram abolidos e os usados pelas mulheres tornaram-se mais 

confortáveis. A rigidez cedeu espaço, exigindo partes do corpo mais móveis e movimentos 

mais rápidos. As caminhadas começaram a ser aconselhadas pelos médicos para reforçar a 

postura e agilizar braços e pernas. Como forma de renovação da sociedade, substitui-se o 

modelo aristocrático de manutenção física por outro mais dinâmico, onde a atitude e o 

movimento eram sinal de energia e de saúde. Surgiram os espelhos que permitiriam a visão do 

corpo por inteiro. Foi possível, então, observar a silhueta em seu conjunto por completo, com 

equilíbrio entre as partes e organização do movimento. O uso da maquiagem passou a ser 

mais aceito. O chumbo, anteriormente utilizado em sua composição, deu lugar a produtos 

menos agressivos, de origem vegetal. 

Com a chegada do século XIX o belo romântico concentrou a atenção em relação à 

questão das formas e do contorno do corpo. A beleza não era mais uma revelação de Deus, e 

sim uma revelação de si próprio, com consciência de uma interioridade. O consumo de 

cosméticos cresceu e confirmou as distâncias sociais, refletindo as hierarquias. Em Paris, a 

imprensa, mostrava a existência de uma beleza voluntária, social, feita de inteligência e saber, 

presumidamente mais preciosa do que aquela denominada espontânea. Para o homem, 

preconizava-se o busto reto, a cintura comprimida, denotando menos arrogância e mais 

eficácia, o que era representado pelo uso da sobrecasaca, pinçada na cintura e aberta no 

tronco. Para a silhueta feminina, merecia atenção a cintura comprimida e o busto vasto, com o 

uso de blusas com mangas em forma de balão e saias em forma de sino.  

A mulher parisiense abalizou uma beleza ativa, pautada nos exercícios, porém, ainda 

vivia sob a autoridade do marido. Nessa época, a beleza masculina foi revista, denotando certa 

fragilidade. No final desse século sobreveio a banalização do nu, inicialmente, nos 

espetáculos, cartazes e jornais e revistas. Em 1880, a ginástica tornou-se obrigatória nas 

escolas públicas da Europa e Estados Unidos da América, mudando o padrão postural para o 

peito erguido e a região dos rins de forma reta. A curvatura lombar, sempre firme com o uso 

do espartilho, passou a ser sinal de fraqueza. Em 1908, surgiram várias campanhas pela beleza 
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natural da mulher, contra o uso do espartilho, que representava um obstáculo à postura 

sentada e, nesse período, o número de empregadas de escritório aumentou muito. 

No início do século XX, a mulher idealizada deveria ter o padrão das atrizes dos cafés-

concerto, de contornos arqueados e coxas grossas ou o modelo de elegância dito comum, de 

perfil mais estendido. Surgiram os salões de beleza em espaços luxuosos, e um ramo 

incipiente da cirurgia se propôs a corrigir as deformidades. Ao final da Primeira Guerra 

Mundial, o ideal curvilíneo foi substituído por formas planas e soltas. A praia passou a ser 

mais frequentada e a apresentação de corpos bronzeados e seminus teve consequências sobre 

as imagens. O que ditava a beleza era um corpo magro e musculoso que se movimentasse com 

leveza. As mulheres seguiam dietas rigorosas e exercícios físicos extenuantes com a 

finalidade de diminuir o peso. Em 1926, a Academia de Ciências de Nova Iorque convocaria 

uma conferência para estudar a explosão dos transtornos alimentares (CASTILHO, 2001).  

Com o decorrer dos anos, as modelos passaram a ter notoriedade. O mercado da beleza 

cresceu e se democratizou. O cinema mostrava rostos com maquiagens perfeitas e a 

arrumação dos cabelos ganhou destaque. As revistas traziam conselhos de beleza e afirmavam 

que, com disciplina, cultura física e dieta toda mulher poderia se tornar bela. Diziam que não 

havia mulher feia, só as que não se cuidavam. Cada pessoa deveria ser responsável por sua 

imagem, de forma negativa ou positiva, e se sentir bem com seu corpo para ser belo. Surgiu a 

preocupação com a celulite e com as rugas, abrindo espaço para o advento da cirurgia com 

finalidade estética, além da cirurgia reparadora dinamizada com a Primeira Guerra Mundial. 

Já na segunda metade do século XX, o culto ao corpo ganhou dimensão social, quando 

a mídia passou a ter grande influência. Popularizou a moda, levando a uma expansão do 

consumo de produtos de beleza e anunciando transformações nos corpos de pessoas do meio 

artístico por meio da cirurgia plástica. (Castilho, 2001). A publicidade, em torno da beleza, 

ocupava cerca de 70% das páginas das melhores revistas de moda em 1960, bem mais do que 

na década de 1930. Com a evolução dos anos, o corpo dito em forma passaria a ser um 

referencial de sucesso pessoal, e qualquer pessoa, tanto mulheres quanto homens, poderia 

almejar desde que se dedicasse com afinco. 

Atualmente, a preocupação com os cuidados com o corpo se transformou em fonte de 

investimento. Esculpir a silhueta passa a ser um ideal, sinônimo de beleza em busca de uma 

afirmação na confiança em si próprio. A boa forma física se faz a partir de um controle rígido 

sobre o próprio corpo, com exercícios e dieta. A estética física é cada vez mais orientada e 
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moldada pela cultura, pelos valores sociais e pelos sonhos. Vigarello (2006) considera o corpo 

uma argila que se molda à vontade da cultura física e aos cuidados da beleza. A percepção do 

corpo, hoje, leva a um pensamento na construção dos sentidos que lhe são atribuídos, na 

medida em que se está em uma sociedade informatizada e midiatizada, onde tudo é 

transformado em produto que atenda às exigências do mercado e é fruto de uma produção 

simbólica de acordo com o desejo do consumidor. 

O corpo é transformado, cada vez mais, em objeto do desejo no mundo do consumo. 

Assim como as roupas e outros objetos de consumo são produzidos em série, o corpo também 

o é, ou seja, atende aos interesses determinados pelo mercado e pelos anúncios publicitários. 

O corpo deve ser belo e malhado de acordo com as exigências que a moda impõe. A 

contemporaneidade traduz um ideal de beleza construída socialmente e o desenvolvimento da 

personalidade se dá a partir da imagem, como fonte de referência. O corpo se constroi de 

acordo com as regras que a sociedade dita para que se atinja o caminho para a felicidade. A 

influência da aparência expande a possibilidade de ascensão social e a imagem do corpo passa 

a ser, cada vez mais, uma marca de individualidade. A consciência do corpo é perpassada por 

essas questões de ordem estética e até mesmo ética, reproduzindo a dinâmica da sociedade. 

Parece haver uma busca por um corpo ideal e perfeito.  

Com o século XXI, o padrão de beleza associado ao consumo se estabelece de acordo 

com a pluralidade de estilos ditados pela sociedade e se torna cada vez mais dependente das 

exigências do mercado, que define as regras. O desenvolvimento de parâmetros estéticos, na 

elaboração da imagem a respeito do corpo, se acentua e assinala para questões que agora se 

fazem necessárias, envolvendo a ética. Este início de século apresenta um quadro com poucas 

alterações em relação ao século anterior. Ressalte-se que o culto ao físico ainda encontra lugar 

de destaque, seja com a finalidade estética ou com o intento de preservar ou melhorar o 

campo da saúde pessoal (caminhadas e corridas ao ar livre, exercícios em academias, prática 

de esportes, entre outras atividades físicas). Uma observação comparativa sobre as 

concepções de beleza não deixa dúvidas de que o belo, em sua subjetividade, sempre foi 

almejado, tanto por mulheres quanto por homens, desde os primórdios até os dias atuais. 
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2.3 IMAGEM CORPORAL  
 

2.3.1 Conceito 

 

 

O interesse pela pesquisa da imagem corporal surgiu entre os neurologistas, no início 

do século XX. A expressão imagem do corpo surgiu através de pesquisas relacionadas com a 

área biomédica, considerando o corpo biológico e tendo como sustentação a noção de 

esquema corporal sugerida pelo neurologista britânico Henry Head. Somente incorporou os 

aspectos de cunho afetivo e social a partir dos estudos do médico, psiquiatra e filósofo 

austríaco Paul Schilder que, em 1923, para indicar, simultaneamente, as representações 

conscientes e inconscientes da posição do corpo no espaço, levou em consideração os 

aspectos fisiológico, social e os referentes à libido.  

Para Schilder (1999) a postura corporal, a percepção de si e de seu corpo, atreladas às 

emoções e à personalidade singulares se revelam pelas ações que, somadas aos desejos, 

desempenham primordial importância no caminho para o autoconhecimento de cada sujeito. 

A projeção da imagem corporal, no meio social, leva à identificações através das emoções e 

da atitude em relação ao corpo dos outros indivíduos. Segundo este autor: 

 

 

A atitude em relação às várias partes do corpo pode ser determinada pelo interesse 

que as pessoas que nos cercam dão a nosso corpo. Elaboramos nossa imagem 

corporal segundo as experiências que obtemos através das ações e atitudes dos 

outros. As ações dos outros podem provocar sensações, quando estes nos tocam ou 

manipulam. Mas também podem nos influenciar através de palavras e ações que 

atraem nossa atenção para determinadas partes do seu corpo e do nosso. (Schilder, 

1999, p.190). 

 

 

Para esse autor, a imagem corporal é a representação mental do próprio corpo e do 

modo como ele é percebido pelo indivíduo, de forma que a imagem abrange os sentidos, as 

ideias e sentimentos referentes ao corpo. Ressalta a importância de se observar como as 

experiências psicológicas fazem parte dos aspectos fisiológicos e também refletem no 

biológico do corpo humano.  

De acordo com Schilder, (1999): 
 

 

Expandimos e contraímos o modelo postural do corpo; retiramos e adicionamos 

partes; reconstruímo-lo; misturamos os detalhes; criamos novos detalhes; fazemos 

isto com nosso corpo e com sua expressão. [...] Acrescentamos roupas, máscaras, 

jóias, que por sua vez também expandem, contraem, desfiguram ou enfatizam a 

imagem corporal e partes dela. (p.232-233). 
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Tavares (2003) define imagem corporal como a maneira pela qual o indivíduo se 

percebe e se sente em relação ao seu próprio corpo. Essa imagem remete ao sentido das 

imagens corporais que circulam na comunidade e se constroem a partir de diversos 

relacionamentos que ali se estabelecem. Isto significa que em qualquer grupo sempre existe 

uma imagem social do corpo que é, portanto, um símbolo que provoca sentimentos de 

identificação ou rejeição dos sujeitos em relação a determinadas imagens. As necessidades de 

ordem social ofuscam as necessidades individuais. Somos pressionados em numerosas 

circunstâncias a concretizar, em nosso corpo, o corpo ideal de nossa cultura. A autora 

compreende que o conceito de imagem corporal está vinculado ao significado dos termos 

imagem e corpo e que sua definição não é simplesmente uma questão de linguagem, 

apresentando uma dimensão mais ampla ao se considerar a subjetividade de cada pessoa.  

Não existe imagem corporal coletiva. Entretanto, os seres humanos estruturam a sua 

imagem corporal em um intercâmbio contínuo com as outras pessoas e instituições. Imagina-

se que na família ocorra o estabelecimento de vínculos que podem ser harmoniosos e 

solidários ou, contrariamente, com falta de atenção e ressentimentos. Quando a família 

estabelece uma educação com limites claros, o desenvolvimento do autoconceito familiar do 

adolescente tenderá a ser positivo. Quanto ao autoconceito escolar, observa-se que se 

relaciona com as realizações e avaliações que o adolescente realiza. Dessa forma, se a criança 

vivenciou momentos de dificuldades em suas relações familiares, poderá levar essa 

experiência para a escola, gerando sentimentos de insegurança na adolescência. 

Ainda de acordo com essa autora, o corpo possui uma  memória e uma identidade que 

pode ser chamada de imagem corporal. As questões relativas a esta imagem real e ideal dos 

adolescentes colaboram para a visão que possuem de si mesmos. É um constructo que 

considera as percepções do indivíduo sobre si mesmo e sobre a relação que ele mantém com a 

sociedade e abrange todos os aspectos pelos quais a pessoa vivencia e conceitua seu corpo. 

Dessa forma, compreende-se que as noções de esquema corporal, de lateralidade e de 

posicionamento no espaço e no tempo sejam todas complementares na formação da imagem 

corporal e, consequentemente, na identidade do indivíduo.  

As sensações que nos colocam em contato com o mundo e com nós mesmos ficam 

memorizadas em nosso córtex cerebral e em nosso corpo, criando uma espécie de mosaico 

perceptivo. Esse mosaico contém sensações táteis, auditivas, visuais, olfatórias, 

proprioceptivas, motoras e tantas quantas forem as experiências corporais armazenadas 
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combinadas com componentes emocionais e cognitivos que se contextualizam no tempo e no 

espaço. Todos esses fatores são acionados quando captamos a imagem corporal na nossa 

mente. A imagem corporal é a figura do corpo humano formada na mente. É um fenômeno 

singular, estruturado na experiência existencial e individual do ser humano consigo mesmo, 

com as outras pessoas e com o universo (TAVARES, 2003). 

O contato com os pais e as experiências que terão ao longo de seu desenvolvimento, 

possibilitam às crianças representações e significações de seu corpo. Acrescente-se a isso o 

contato na escola com os colegas e a influência da mídia interferindo no desenvolvimento da 

imagem do corpo, um processo cíclico ao longo da vida, no qual as alterações físicas e 

psíquicas suscitam sua constante reorganização. As informações do mundo atual, 

principalmente, as ditadas pelas mídias, na maioria das vezes, não coincidem com as imagens 

corporais reais dos indivíduos, carregadas por questões de ordem biológica, afetiva e social. O 

sonho de realizar mudanças no corpo leva as pessoas a mudarem os seus hábitos, 

ressignificando sua maneira de se colocar no mundo. Modificar hábitos alimentares e fazer 

exercícios físicos são movimentos que implicam readaptações à imagem corporal dos 

indivíduos. O processo de construção e reconstrução cíclica da imagem corporal acontece em 

todas as fases da vida, mas é na adolescência que se dá um processo de luto do corpo infantil, 

o que leva a uma mudança significativa no reconhecimento de si próprio. 

Calligaris (2000, p. 25) considera que ―entre a criança que se foi e o adulto que ainda 

não chegou, o espelho do adolescente é frequentemente vazio.‖ A partir deste entendimento 

surge a indagação: de que forma o adolescente pode voltar-se para si próprio, se não mais se 

sente reconhecido pelo seu aspecto infantil e ainda não é tido como um par pelos adultos?  

A esse respeito, pautando-se em Aberastury (1981), constata-se que os adolescentes 

idealizam modelos que se contrapõem aos da família, inspirando-se em corpos ditos ideais 

apresentados pela mídia. Desejam roupas e acessórios diferentes, outros espaços de 

convivência e novos vínculos. A transitoriedade das situações imediatistas e de consumismo é 

uma característica típica dos adolescentes a qual tem se apresentado, na contemporaneidade, 

como estereótipo aceito e desejado por pessoas de todas as idades. 

Falcão et al.(2011) consideram que a imagem do corpo agrupa sentidos fisiológicos, 

sociais e biológicos. Para esses autores, a identidade social, anteriormente, pautada na 

construção histórica e social dos sujeitos é, na contemporaneidade, acompanhada pelas 
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identidades somáticas que destacam códigos sociais de identificação, constantemente 

reconfiguráveis e imprimidos na imagem do corpo. 

Françoise Dolto (2001), médica e psicanalista francesa, com obras dedicadas 

especialmente às crianças e adolescentes, distingue o termo imagem corporal como uma 

representação inconsciente do corpo. De acordo com esta autora a imagem do corpo é 

particular para cada um, pois está ligada ao sujeito, sua história e sua relação com o meio em 

que vive.  

Turtelli (2003) destaca a visão multidimensional da imagem corporal, que engloba 

todas as experiências do ser humano, evidenciando o fato de que "somos corpo". A imagem 

corporal reflete a história de uma vida, o percurso de um corpo cuja percepção se integra e 

marca a existência do ser no mundo a cada instante. Utiliza-se sempre das novas experiências, 

sendo o resultado do diálogo do homem com o universo. Por ser reflexo da sociedade na qual 

o ser humano se insere, muitas vezes, é inibida em função da cultura e pressão de ordem 

social. Compreende-se que a imagem corporal sustenta de modo essencial a individualidade e 

é ponto de partida para o desenvolvimento da identidade da pessoa. São as sensações internas 

e externas da vivência do sujeito combinadas com as significações dessas vivências para esse 

ser. Está em constante alteração, pois sofre influência dos estados emocionais e da interação 

com os outros seres. Está relacionada com o social e por isso é formada e aceita pelo contato 

com outras personalidades físicas (FREITAS, 2004). 

Na imagem corporal estão presentes os afetos, os valores, a história pessoal expressada 

nos gestos, no olhar e no corpo em movimento. O movimento é essencial para a construção da 

imagem corporal, pois através dele se pode adquirir conhecimento sobre o próprio corpo. Essa 

relação acontece no duplo sentido, tanto o movimento é necessário para a percepção do corpo 

como o conhecimento dos segmentos corporais é fundamental para a realização de qualquer 

movimento (Turtelli, 2002).  

Sobre a importância do movimento na construção da imagem corporal destaca-se a 

colocação de Schilder (1999): 

 

 
O modelo postural do corpo, o conhecimento dos membros e de suas relações 

mútuas, é necessário para começar qualquer movimento. [...] Quando o 

conhecimento dos membros for insuficiente para o início do movimento, o indivíduo 

tentará aumentar seu conhecimento através de movimentos de teste. O conhecimento 

sem movimento é sempre incompleto. (p. 324). 
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A imagem corporal se comporta como o grau de satisfação ou insatisfação em relação 

ao corpo. Pessoas que tem uma boa integração da imagem corporal interagem de maneira 

mais harmônica com o ambiente, são mais independentes, mais esforçadas, definem objetivos 

mais claros para suas vidas (BLAESING e BROCKHAUS, 1972).  

Rosenblum e Lewis (1999) constataram que adolescentes de ambos os sexos estavam 

insatisfeitos com seu peso corporal. Os resultados de seus estudos sugeriram que jovens com 

sobrepeso desejam emagrecer, uma vez que essa característica parece desfavorecer a atração 

pelo sexo oposto. Os adolescentes com peso abaixo da média almejam aumentar a massa 

muscular, principalmente os meninos, para terem uma maior satisfação com a sua imagem 

corporal. As adolescentes do sexo feminino buscam a magreza. Na visão desses autores, para 

as meninas, a satisfação com a imagem corporal está atrelada à aparência. 

Assunção (2002) concluiu que, para o sexo masculino, o corpo ideal seria forte e 

musculoso, representando o ideal da imagem corporal. O corpo musculoso tem sido desejado 

cada vez mais, embora existam homens que visem a um corpo magro. Kanayama et al.... 

(2006) verificaram que os homens que fazem uso de anabolizantes utilizavam esses produtos 

não para fins de melhor desempenho na realização de atividades físicas, mas para melhorar a 

aparência pessoal.  

Conti Frutuoso e Gambardella (2005) pesquisaram a associação entre excesso de peso 

e insatisfação corporal em adolescentes. Concluíram que as adolescentes com sobrepeso 

estavam insatisfeitas com sua imagem em relação às diversas áreas corporais. Nos 

adolescentes do sexo masculino, verificou-se uma associação significativa entre excesso de 

peso e insatisfação corporal. Por meio dos resultados, os autores puderam concluir que a 

pressão da mídia e a influência social são, provavelmente, fatores motivadores da insatisfação 

corporal nos adolescentes. 

Diante disso, as reflexões sobre o corpo e a imagem corporal, no mundo 

contemporâneo, enquanto constructo sociocultural e espaço de construção da identidade, 

aliadas ao contexto da adolescência, devem ocupar as pautas de discussão no âmbito da 

educação e da saúde da coletividade. 
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2.3.2 Desenvolvimento da Imagem Corporal 

 

 

A evolução da imagem corporal se inicia desde que o bebê cresce e passa pela 

importante fase do espelho, quando a noção do corpo deixa de ser fragmentada para ser 

compreendida como uma unidade. Ressalta-se que a elaboração da imagem corporal não deve 

ser limitada a imagens visuais, mas que sua construção se desenvolve como fruto da 

incorporação de experiências vivenciadas ao longo da existência de cada indivíduo (LE 

BOULCH, 1987).  

Aos dois anos, as crianças, de um modo geral, podem reconhecer a imagem de seu 

corpo refletida num espelho. Gradativamente, com o desenvolvimento, as crianças começam a 

se preocupar sobre como sua aparência é vista pelos outros. Os escolares vão observando 

como a sociedade lida com as variadas características físicas e a imagem corporal vai se 

estabelecendo. Deve-se ressaltar o fato de como os adolescentes observam a maneira como 

sua aparência corporal se adapta ao modelo que lhes é transmitido, o que traz consequências 

aos sentimentos de autovalor (CASTILHO, 2001). 

Aos seis anos de idade a criança não só reconhece seu corpo como tem clareza e 

consciência de sua imagem corporal. Nesse período sua identidade se torna mais forte, existe 

aprimoramento no seu senso de iniciativa, senso de culpa e existe grande aprimoramento de 

suas habilidades motoras. Com o ingresso da criança na escola, seu ambiente social se 

expande e os contatos sociais com os outros passam a ter influência na sua imagem corporal. 

Porém é na adolescência que a comparação com o outro se torna fundamental. Nessa fase, seu 

autoconceito está relacionado com a aprovação e a valorização que tem por parte do outro. A 

cultura e os aspectos idealizados pelos jovens também terão grande influência na formação da 

imagem corporal. No adulto jovem o senso de identidade se consolida, porém a imagem 

social ainda permanece vinculada a imagem corporal. Uma imagem saudável do corpo requer 

estar dentro dos padrões culturais e ter a valorização do outro, principalmente do sexo oposto 

(DEMPSEY, 1972). 

Os adolescentes estão num período do ciclo de vida que se caracteriza por mudanças 

psicológicas, emocionais, somáticas e cognitivas e pelo aumento da preocupação com a 

aparência física. Nessa fase crítica de formação da identidade, o risco de insatisfação corporal 

deve ser considerado com atenção. Estudos com escolares brasileiros têm descrito uma grande 

prevalência de insatisfação com o próprio corpo e com o comportamento, às vezes 
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inadequado, que tem como objetivo a diminuição do peso corporal (FERRIANI et al., 2005; 

FONSECA; SICHIERI; VEIGA, 1998). 

Já um estudo realizado por Assis et al.(2003), com abordagem sobre os sentimentos 

que os adolescentes têm de si e com o conceito de autoestima, apresentou como resultado 

mais significante o fato de que esses jovens possuem um olhar muito positivo sobre si 

próprios, a despeito da visão que os adultos e a sociedade, em geral, possam ter deles. 

Diante dessa compreensão, observa-se que a imagem corporal, desde a infância, se 

desenvolve pelo reconhecimento corporal, pela percepção do movimento, pelo contato com o 

outro e pela influência da sociedade e da cultura. 

De acordo com Schilder (1999): 

 
 

Assim, a imagem do corpo tem traços característicos de toda nossa vida. Há uma 

mudança contínua de entidades cristalizadas e bastante rígidas para estados de 

dissolução e conjuntos menos estabilizados de experiências e, daí, um retorno à 

melhor forma e a uma entidade modificada. (p.231). 

 

 

Os indivíduos aprendem a avaliar seus corpos através da interação com o ambiente, 

assim sua autoimagem é desenvolvida e reavaliada continuamente ao longo da vida.  

 

 

2.4 ESQUEMA CORPORAL 

 

 

O esquema corporal é um componente neurológico que permite ao indivíduo ter 

consciência dos segmentos corporais e da posição que seu corpo ocupa no espaço. É a 

representação das relações espaciais entre as partes do corpo percebidas cinestesicamente e 

proprioceptivamente, ou seja, uma interação neuromotora que permite ao indivíduo estar 

consciente do seu corpo a partir da experiência do espaço, do tempo e do movimento. 

(OLIVIER, 1995).  

O neurologista inglês Henry Head, em 1911, foi o primeiro pesquisador a utilizar o 

termo esquema corporal. Para ele, a construção desse esquema seria uma necessidade dos 

indivíduos para se moverem e se situarem no espaço, com controle sobre a postura e sobre os 

movimentos do corpo.  

É considerado por Le Boulch (1987) como o reconhecimento imediato do nosso corpo 

em função da relação das suas partes, com o espaço e com os objetos que o rodeiam, tanto no 
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estado de repouso como no de movimento. Esse autor define o conceito de lateralidade como 

um predomínio motor referido ao segmento direito ou esquerdo do corpo. É a sensação do 

corpo que possui duas metades não exatamente iguais e que serve de base para todas as 

habilidades psicomotoras. A partir do reconhecimento de direita e esquerda surge a orientação 

do indivíduo em relação aos objetos e às imagens ao seu redor.  

Apresenta a propriedade denominada plasticidade, ou seja, qualquer alteração postural 

pode modificar o esquema corporal, e qualquer situação que participe do movimento 

consciente do corpo é somada ao modelo corporal tornando-se parte desse esquema 

(BARROS et al., 2005). 

Barreto (1999) considera que todos os componentes que estruturam o esquema 

corporal fazem despertar a sensação de estarmos vivos e são ferramentas fundamentais na 

determinação das relações do sujeito com seu corpo, com os objetos à sua volta e com o meio 

em que vivem. O esquema corporal funciona como um guia dos movimentos. A organização 

das sensações proprioceptivas em relação ao mundo exterior é imprescindível para o 

movimento humano e é a base para uma boa estruturação do esquema corporal. Fazem parte 

dessa organização a percepção e o controle do próprio corpo, a postura, o equilíbrio, a atitude, 

o controle respiratório e a noção de lateralidade.  

A elaboração do esquema corporal inicia-se antes do nascimento e seu 

desenvolvimento depende da maturação neurológica e das experiências vividas por cada 

indivíduo. Entre o primeiro e o terceiro ano de vida da criança, a evolução acontece de acordo 

com a seguinte dinâmica: capacidade de mover e endireitar a cabeça, sensação de 

continuidade do tronco, descobrimento do contorno do corpo, individualização dos membros 

e aperfeiçoamento da preensão até que alcance o desenvolvimento da marcha. Já dos três aos 

sete anos, há o desenvolvimento da motricidade e da cinestesia, quando se percebe melhor os 

movimentos e a criança se reconhece como um indivíduo autônomo, estruturando seu 

esquema corporal. Com sete anos percebe-se a independência dos braços em relação ao corpo 

e reconhece-se as noções de lateralidade, controle muscular e respiratório (BARRETO, 1999). 

Esse autor considera ainda que, no que concerne ao desenvolvimento do esquema 

corporal, dos sete aos doze anos a consciência das partes do corpo e dos movimentos atinge 

sua totalidade, ocorrendo a sua elaboração definitiva. A partir deste ponto, a criança terá 

alcançado sua autonomia e estará pronta para planejar ações antes de executá-las. Com doze 

anos o esquema corporal já está formado. Sua característica neuromotora possibilita ao 
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indivíduo ter a consciência do seu corpo anatômico no espaço, moldando-o às novas 

situações. Entretanto, a plasticidade desse aspecto permite que fatores o influenciem e o 

alterem constantemente, mesmo depois de formado. Por isso, o esquema corporal continua em 

permanente evolução adaptativa e se modifica pelo resto da existência do indivíduo.  

Todos os componentes que estruturam o esquema corporal são imprescindíveis na 

organização das relações do indivíduo com seu corpo e com o espaço. A integridade desse 

sistema é necessária para que ocorra uma boa interação nervosa no sentido de fornecer 

informações para o córtex cerebral sobre o corpo, possibilitando a elaboração de ajustes 

adequados para cada situação em relação à percepção do próprio corpo, da postura, do 

equilíbrio, da noção de lateralidade e do controle respiratório. Identifica-se a área do esquema 

corporal nas regiões do cérebro onde ocorre a integração das informações de cunho visual, 

auditivo e proprioceptivo, que permitem ao indivíduo ter a percepção do corpo anatômico e 

do espaço (MACHADO, 1988).  

A representação diagramática proporcional do corpo em relação às partes dele, 

representadas no córtex cerebral somestésico e motor é denominada de homúnculo.É 

classificado como homúnculo sensitivo na área somestésica localizada no giro pós-central do 

cérebro, e como homúnculo motor na área motora, localizada no giro pré-central. 

Figura 1: Representação cortical esquemática do homúnculo 

 

A: Homúnculo sensitivo 

B: Homúnculo motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (www.brainconnection.com) 
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2.5 RELAÇÃO ENTRE IMAGEM CORPORAL E ESQUEMA CORPORAL 

 

 

Ambos os construtos são importantes para a análise do bem-estar físico e psicológico 

nos indivíduos. As definições do esquema corporal e da imagem corporal às vezes se 

confundem por terem fatores dependentes e complementares. A distinção entre esses termos 

tem sido considerada motivo de divergências ao longo das pesquisas. A grande maioria dos 

pesquisadores defende uma divisão entre os conceitos e atribui à imagem corporal 

características "psicológicas", de caráter subjetivo, enquanto que ao esquema corporal são 

atribuídas características "biológicas", que serviriam de base para a elaboração da imagem 

corporal.  

Para Schilder (1999): 
 

 

Esta unidade é percebida, porém é mais do que uma percepção. Nós a chamamos de 

esquema de nosso corpo, esquema corporal, ou, conforme Head, que enfatiza a 

importância do conhecimento da posição do corpo, de modelo postural do corpo. O 

esquema do corpo é a imagem tridimensional que todos têm de si mesmos. Podemos 

chamá-la de imagem corporal. (p.7). 

 

 

Turtelli (2003) observou que, desde o início das pesquisas sobre a imagem corporal, 

havia uma tendência desses estudos serem realizados de forma isolada, o que levou ao uso de 

nomenclaturas divergentes com a utilização de termos como "imagem corporal", "conceito 

corporal", "esquema corporal" e "percepção corporal‖ (Fisher, 1990). Esta divergência quanto 

aos conceitos continua até a atualidade. 

Olivier (1995) pesquisou pontos de vista de diversos autores e concluiu que, de 

maneira geral, o esquema corporal estaria relacionado a questões de ordem neurológica, e a 

imagem corporal a questões ligadas à psicologia e à psiquiatria. Para essa autora, o esquema 

corporal seria uma organização neurológica das diversas áreas do corpo, de acordo com a 

importância de inervação somática que elas recebem. 

A imagem corporal e o esquema corporal têm funções complementares, pois permitem 

ao ser humano situar-se no mundo em que vive (SCHAFFHAUSER e BREUER, 2011).  

O esquema corporal fornece a integração de sucessivos sinais proprioceptivos que 

complementam a consciência da imagem corporal (MARAVITA e IRKI, 2004).  

O esquema corporal é um sistema de capacidades motoras que, para exercer suas 

funções, necessita de informações perceptuais. A imagem corporal, em contraste, é um 
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sistema de percepção, atitudes e crenças que pertence a um corpo (GALLAGHER e 

MELTZOFF, 1996). 

O esquema corporal é a percepção tridimensional que cada um tem de si mesmo, é o 

modelo postural do corpo. O conceito que diferencia a imagem do esquema corporal é que o 

primeiro consiste na crença sobre o seu corpo, e o segundo caracteriza a habilidade de fazer 

algum movimento ou a capacidade de mover esse corpo. A imagem corporal envolve 

percepção, crença, emoção e representação, enquanto o esquema relaciona-se com as 

capacidades motoras, habilidades e manutenção da postura. Um é a percepção do movimento 

e o outro é a realização desse movimento, complementando-se e fazendo parte de um só 

sistema.  

 

 
2.6 MÍDIA 

 

 

Os meios de comunicação social estão presentes a todo instante em nossas vidas. 

Refletir sobre a influência que exercem sobre os adolescentes, em um mundo que, a todo 

momento, apresenta mudanças, torna-se necessário no entendimento do processo de 

identificação dos jovens. Cada vez mais a televisão e a internet aumentam a possibilidade de 

atingirem as massas populacionais com todo tipo de conteúdo exibido. 

Sabe-se que a socialização, ou seja, o processo, pelo qual o indivíduo assimila valores 

e atitudes, ocorre durante toda a vida, mas, essencialmente, na adolescência. Como parte 

desse contexto, tem-se destacado o papel da mídia, especialmente, dos meios de comunicação, 

como a televisão e a internet. Assim, os valores que a cultura vigente atribui ao corpo, num 

determinado momento, influenciam na construção da imagem corporal. A importância 

primária que havia na transmissão de cultura e de valores pelos pais e professores aos jovens 

diminuiu de forma considerável com o advento desses meios. 

De acordo com Valladares (1997): ―Como a comunicação é o processo social 

fundamental, uma mudança importante na comunicação humana acompanha sempre uma 

transformação social de envergadura. A comunicação é usada para mudança, e não para a 

imutabilidade‖ (p.78). 

O mais popular meio de comunicação, a televisão, veicula programas com 

informações sobre o que as pessoas comem, o modo de agirem e o mundo da moda, 
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exercendo grande influência nos adolescentes na elaboração da imagem corporal. Os jovens 

recebem mensagens de propagandas pela televisão, que estimulam o consumismo e a 

precocidade nos comportamentos sexuais. Considera-se ainda o tempo que um adolescente 

despende em frente a um aparelho de TV, o que além de influir na questão do conteúdo 

transmitido, tem consequências na questão do sedentarismo, pelo período que o corpo fica 

imóvel em frente ao aparelho (VALLADARES, 1997).  

Essa autora pontua: ―O verdadeiro reduto do adolescente da TV está no comercial. 

Indivíduos jovens de ambos os sexos são concebidos no papel de grandes consumidores e de 

induzidores de outros adolescentes para, também, comprarem toda sorte de coisas‖ (p. 81). 

Valladares (1997) ainda considera que o que se transmite na TV é apreendido pelas 

pessoas, haja vista a enorme quantia gasta pelas empresas em propagandas veiculadas na 

televisão, normalmente, associadas à juventude e à beleza. Essa apreensão se dá de forma 

indireta, através dos personagens de novelas e filmes. Na adolescência, isso facilita a 

aquisição de novos padrões de comportamento, notado, mais claramente, através do vestuário, 

como tentativa de acompanhar o modismo do momento. De acordo com seus estudos essa 

autora confirma: ―Verificou-se, de fato, que artistas da TV e do cinema podem tornar-se 

objetos de identificação, assim influenciando o comportamento dos adolescentes.‖ 

(VALLADARES, 1997, p. 77). 

Rizzini et al. (2005), ao pesquisarem sobre a influência dos diversos tipos de mídias 

no cotidiano dos adolescentes, tais como a televisão, o videogame, os jogos para computador, 

a internet e o telefone celular, observaram que a TV é o meio de comunicação de massa mais 

difundido, seguida do computador e da internet.  

Para Rubim (2006), as marcas capitalistas globalizadas que se destacam na 

contemporaneidade indicam um extenso contexto de influência midiática. 

Damasceno et al. (2006) asseguram que a insatisfação com a imagem corporal 

aumenta à medida que a mídia expõe corpos belos, o que, ultimamente, tem provocado uma 

corrida à procura do modelo ideal. As mídias definem o que influencia os indivíduos, 

apontando para imagens, muitas vezes, distantes daquelas da realidade dos indivíduos. 

Segundo Fisher (2008), a produção de sujeitos, nos dias de hoje, estaria fortemente 

relacionada à experiência cotidiana, em particular dos mais jovens, com as imagens e os 

textos disponíveis nos meios tecnológicos de informação e comunicação. 
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De acordo com Erikson: 
 

 

Na juventude as regras da dependência infantil começam a cair. Não é mais o velho 

que ensina ao jovem o significado individual ou coletivo da vida. É o jovem que, por 

meio de suas respostas e ações, diz ao adulto se a vida, da maneira como é 

representada pelo idoso e representada pelo jovem, tem significado. E é o jovem que 

carrega em si o poder de confirmar aqueles que o confirmam, de renovar e dar nova 

vida, ou de reformar e de se rebelar. (ERIKSON, E. H., 1965, p. 24). 

 

 

A identidade dos adolescentes é construída ao longo do tempo e, em seu processo de 

desenvolvimento o jovem precisa da contribuição das pessoas com que convive, as quais 

funcionam como um referencial, como os familiares e amigos. Pode ser influenciada, 

também, pelo que a mídia dita, uma vez que esta produz estilos de vida e modos de 

comportamento. As culturas e mídias de massa são fonte de fundamentação para os jovens e 

caracterizam-se como fatores centrais nesse processo. Acredita-se que os adolescentes 

utilizam a mídia para possibilitar a vivência de várias identidades que eles imaginam que 

poderiam ser (FISCHER, 2000). 

De acordo com Irving (1990), alvos universais, ou seja, forças distantes de influência 

como a mídia, são percebidos como potentes fontes de pressão em comparação com alvos 

particulares, especialmente, amigos e família. 

Sands e Wardle (2003) pontuam que as pressões socioculturais são exercidas tanto 

pela mídia como pelos pais e pelos amigos e são mais sentidas pelos adolescentes e por 

adultos jovens devido ao desenvolvimento da identidade de gênero.  

Em seus estudos sobre a influência da mídia no desenvolvimento de distúrbios 

alimentares em adolescentes do sexo feminino, Field et al. (1999) verificaram que as jovens 

adquirem sentimentos negativos em relação a seu corpo devido ao sobrepeso e que aprendem 

a controlar o peso através de técnicas  como a indução de vômitos, exacerbação de exercícios 

físicos , uso de medicamentos com efeito laxante e dietas rigorosas, para  terem a aparência 

corporal apresentada pelas modelos na mídia. Andrade e Bosi (2003) concluíram que, para o 

sexo feminino, o ideal de corpo seria magro, como o das modelos e atrizes. Para esses autores, 

a mídia transmite uma imagem de corpo perfeito, o que leva as mulheres, principalmente as 

adolescentes, à procura incessante desse modelo de corpo ideal.  

A influência da mídia sobre o jovem deve ser considerada se observarmos o tempo 

durante o qual o adolescente fica exposto a programas de televisão, propagandas, internet, 

revistas, jornais ou mesmo às músicas. Em certos casos, somente um verso de uma música 
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pode sintetizar o modo como o adolescente está se sentindo em dado momento. Pode 

acontecer através de identificação com o personagem, com as roupas, com os movimentos ou 

com os acessórios. A construção de páginas pessoais na internet, além da navegação livre, 

pode ser uma forma que o adolescente encontra de construir a sua identidade através da 

manipulação das imagens e informações à sua disposição. No caso das revistas, as modelos 

apresentadas podem funcionar como referência, principalmente para as jovens do sexo 

feminino. 

 

2.7 OS ADOLESCENTES E SEUS AMBIENTES 

 

2.7.1 Família 
 

 

Para a compreensão do sentido de ser adolescente, na atualidade, é necessário, 

sobretudo, conhecer sua família. Visualizar os processos e relações que acontecem nesse 

âmbito é fundamental para o entendimento pleno desta fase da vida. Há características que são 

mantidas e transmitidas ao longo das gerações, sejam elas culturais, educacionais, 

comportamentais ou espirituais que acabam por marcar a pluralidade dos indivíduos. Por meio 

da educação formal e informal são integrados valores éticos e humanitários que levam ao 

aprofundamento das relações de carinho e de solidariedade que muito contribuirão para a 

inserção dos jovens na sociedade (FERRARI E KALOUSTIAN, 1994).  

A família, em conjunto com a escola, é vista como suporte fundamental para a vida 

dos adolescentes, atuando, ambas, como coadjuvantes no desenvolvimento de habilidades 

importantes que poderão ajudá-los a lidar com as pressões do cotidiano e a fazer a transição 

da infância à idade adulta com sucesso (WHO, 2012). 

O PROSAD, elaborado pelo Ministério da Saúde, acrescenta sobre a família: 
 

 

O adolescente, em qualquer situação de risco ou de atenção à saúde, tem um 

contexto familiar que deve ser considerado na sua abordagem, tanto como um fator 

facilitador das ações como um desencadeador dos problemas vivenciados pelo 

adolescente. É importante lembrar que família quase nunca vai corresponder ao 

―ideal‖ que temos configurado em nossa história. (PROSAD, p.27). 

 

 

Ramos (2001) conceitua a família como lugar de adolescer primordial nas 

experiências de crescimento, desenvolvimento e construção da identidade dos adolescentes. 

Afirma que a família deve ser vista como um processo dinâmico, em que histórias de vida e 
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projetos individuais interagem num emaranhado de relações múltiplas. Ocupa um espaço 

onde se aprende a ser e conviver. 

O reconhecimento da importância da família como instituição cuidadora e responsável 

pelo desenvolvimento de seus membros é afirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

capítulo III, artigo 19, ao considerar que: 

 

 

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 

substâncias entorpecentes. (p.3). 

 

 

O conceito de família vem se alterando ao longo de nossa existência. O modelo 

nuclear (pai, mãe e filhos), considerado até então o alicerce das relações sociais e econômicas, 

passou a ter novas conformações não só em relação aos seus componentes, como também no 

que diz respeito ao espaço físico ocupado por seus membros. Cada vez mais a família passa 

por transformações que configuram variadas estruturas e formas de organizar-se. Conhecer 

esta pluralidade de formas de organização familiar faz com que não se afirme um único 

modelo como referência social. 

Rocha (2002) considera que a família, assim como toda instituição social, se reveste 

de características positivas e negativas e tem componentes afetivos, de apoio e solidariedade 

aos adolescentes, embora também possa apresentar normas rígidas que levem a conflitos e 

ambiguidades. Através dessa dinâmica, observa-se que a relação com a família pode 

apresentar uma dimensão criadora de boas possibilidades, permitindo que os adolescentes se 

aprofundem em seus processos de autodiferenciação.  

Na concepção de Moura (1991), considerar a família no contexto dos fenômenos 

psicossociais implica abordá-la em sua dimensão de grupo através de vínculos emocionais. A 

percepção de limites no âmbito familiar possibilita a cada membro usufruir do sentimento de 

pertencer àquele grupo. Os vínculos familiares, principalmente, os filiais, dependem do 

sentimento de segurança e proteção emanado da relação familiar. E a visão de família, 

enquanto grupo, pressupõe o empenho de cada membro no sentido de assegurar o seu vínculo. 

No documento do UNICEF (1994) intitulado: Dez Medidas Básicas para a Infância 

Brasileira, consta como primeira informação básica ―crescer com o afeto familiar‖, acrescido 
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de ―o vínculo afetivo é fundamental para o desenvolvimento da criança e do adolescente e 

para a construção de sua integridade física, psicológica e moral‖. (p.35).  

 

 

2.7.2 Meio Social 

 

 

Estudar a adolescência tendo, também, como foco o impacto causado pelas diferenças 

oriundas das diversidades sociais que articulam os processos de transformações corporais, 

contribui para aumentar a visibilidade de fatores relativos às dificuldades dos jovens em 

relação ao cuidado com sua saúde. Cardoso e Cocco (2003) compreendem que, na atualidade, 

os jovens fazem parte de uma realidade social que é contrária ao ECA no tocante à promoção 

da saúde. O impacto gerado por situações de desemprego, violência, uso de drogas e fome 

indica a necessidade de garantir políticas sociais que tenham como meta garantir, 

principalmente, educação e alimentação e que possam servir de base para o exercício da 

cidadania.  

O meio social deve ser compreendido como ambiente relevante no trabalho com 

adolescentes. Os espaços de inclusão dos jovens são fundamentais para o trabalho no campo 

da promoção da saúde e educação, uma vez que valorizam os grupos de convivência, a 

expressividade do contingente de adolescentes no espaço da rua, além da comunidade.  

As questões sociais podem afetar de modo acentuado a saúde dos adolescentes, dentre 

as quais se podem destacar os altos índices de evasão escolar e a inserção precoce no mercado 

de trabalho, sem as garantias previstas em lei das cláusulas de proteção ao desenvolvimento 

físico e intelectual dos jovens. Além de estarem vivendo numa sociedade com elevados 

índices de violência e pobreza, muitos adolescentes estão predestinados a viverem no espaço 

público, ou seja, a rua. Assim, ações de promoção da saúde e educação no meio social em que 

vivem os jovens e que tenham como objetivo o fortalecimento do grupo, reduzindo as 

vulnerabilidades a que estão expostos, contribuem para a formação de cidadãos, sujeitos de 

direitos, com capacidade para decidirem e se responsabilizarem por suas escolhas (SILVA E 

RANNÃ, 2006). 

Um olhar cuidadoso se faz necessário em relação ao fato de que, quase sempre, a 

demanda trazida pelos adolescentes não retrata as suas verdadeiras preocupações e permanece 

camuflada até que se sintam seguros para se expressarem com franqueza. Nesse contexto, 

parece oportuno que se criem ambientes preservados, onde se possa estabelecer uma relação 
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de confiança e credibilidade no sentido de favorecer a autoconfiança entre os jovens, de forma 

que os profissionais possam atuar com ações que resultem em uma melhor qualidade de vida 

para estes sujeitos (ROCHA, 2002).  

Bispo Júnior (2010) destaca que a participação da comunidade deve ser estimulada a 

fim de aumentar a consciência crítica e fortalecer o poder de mobilização em relação à 

valorização da saúde individual e coletiva. Dessa forma, proporciona-se a identificação de 

problemas inerentes aos adolescentes, como crenças e hábitos prejudiciais ao bom 

funcionamento do corpo, favorecendo a participação no planejamento das ações de saúde e 

estimulando costumes de vida saudáveis. 

Quando o profissional apresenta uma postura acolhedora e cuidadosa, não emitindo 

qualquer juízo de valor diante das manifestações dos jovens, abre-se a possibilidade para que 

eles se expressem de forma mais clara e objetiva. O diálogo é a base para que os adolescentes 

se comprometam com o trabalho em grupo ou outra ação que seja indicada, possibilitando a 

criação de vínculo afetivo, o que facilitará sua inserção no seu meio, na perspectiva de 

sujeitos de direito, como protagonistas de sua existência. As ações de promoção em saúde 

podem ser formas para o fortalecimento da cidadania junto a estes indivíduos (BRASIL, 

2003). 

 

 

2.7.3 Escola 

 

 

No transcorrer do século XX, a saúde escolar no Brasil experimentou avanços em 

sintonia com a evolução técnica científica. Passou a incentivar a concepção da estratégia 

Iniciativa Regional Escolas Promotoras de Saúde, um discurso de múltiplos olhares que se 

estabeleceu no final da década de oitenta, como parte das mudanças conceituais e 

metodológicas que incorporaram o conceito de promoção de saúde na rede pública, 

estendendo-o ao entorno escolar (Figueiredo, 2010). Esse autor pontua que, ao adotar a 

estratégia IREPS, a saúde escolar passa, necessariamente, por uma revisão de seu conceito e 

de sua prática assistencialista e, desta forma, tem a possibilidade de avançar e ampliar a sua 

concepção e práticas com uma visão integral e interdisciplinar do ser humano, dentro de um 

contexto comunitário, ambiental e político mais amplo. Trabalhar com promoção da saúde é 

desenvolver a habilidade de integrar setores sociais, sendo facilitador e ator do diálogo, na 
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medida em que novas propostas concretas de atuação surjam dos encontros entre os 

envolvidos.  

 

 

Alinhada a estes princípios e compromissos a iniciativa Escolas Promotoras da 

Saúde com o aval da Organização Pan Americana de Saúde – OPAS - considera as 

interfaces do espaço escolar com a sociedade, e o compromisso com as condições de 

vida das gerações futuras, ―fomentando o desenvolvimento humano saudável, e 

relações humanas construtivas e harmônicas e que promovam aptidões e atitudes 

positivas para a saúde‖. (BRASIL, MS, 2006, p.7).  

 

 

O Programa de Saúde na Escola, instituído por decreto presidencial em 2007, como 

fruto do trabalho desenvolvido entre os Ministérios da Saúde e da Educação estabelece um 

cenário favorável à implementação de ações na condução de uma política nacional de saúde 

na escola. Mostra a perspectiva da atenção integral à saúde (prevenção, promoção e atenção) 

de crianças, adolescentes e jovens do ensino público. Essas ações de saúde integrariam as 

práticas no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde, com destaque para a atenção 

primária em saúde através da Estratégia de Saúde da Família. Além de regular a lógica do 

cuidado em saúde, que é a base da ESF, prioriza a escola como espaço comunitário coletivo, 

com importante função de dinamizar informações no sentido de contribuir para a 

consolidação de famílias e comunidades mais saudáveis. Ao privilegiar componentes da 

promoção da saúde, pressupõe: a descentralização e o respeito à autonomia federativa; a 

integração e a articulação das redes públicas de ensino e a de saúde; a territorialidade; a 

interdisciplinaridade e a intersetorialidade; a integralidade; o cuidado ao longo do tempo; o 

controle social; e o monitoramento e avaliação permanentes. Desse modo considera a 

necessidade de articulação entre as ações do Sistema Único de Saúde e as das redes de 

educação pública. Amplia-se, assim, o alcance e o impacto nas condições de saúde de 

estudantes e de suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos 

disponíveis.  

 

 
Transformar metodologias e técnicas pedagógicas tradicionais, exige a 

ressignificação da escola enquanto espaço de construção de territorialidades e 

subjetividades, no qual os sujeitos envolvidos identificam-se, interagem, refletem a 

respeito de suas vivências e constroem projetos de vida mais saudável e cidadã; 

promover o protagonismo da escola como espaço de produção de saúde em seu 

território exige a discussão a respeito dos determinantes sociais da saúde/doença 

nessa população, a mobilização em torno do direito à saúde, o fortalecimento da 

participação da comunidade escolar nos espaços de controle social e de gestão 

participativa do Sistema Único de Saúde. (BRASIL, MS, 2006, p.7). 
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Sob esta concepção, a promoção da saúde nas escolas abrange três componentes 

principais: a educação em saúde com enfoque integral, a criação de entornos saudáveis e a 

provisão de serviços de saúde (Brasil, 2006). Silva e Rannã (2006) destacam que a articulação 

entre as áreas de educação e saúde com os espaços de convívio dos adolescentes é 

determinante para o desenvolvimento das ações coletivas em saúde e para o envolvimento 

genuíno dos jovens, formando uma rede de referência em torno da questão da adolescência. 

Esses autores defendem que a escola é uma instituição de grande significado na vida do 

jovem. É o primeiro espaço social fora da família onde a criança se insere, ocorrendo a partir 

daí um enriquecimento na formação de sua identidade pessoal. Na adolescência a escola 

torna-se importante centro de ampliação da socialização, um espaço que possibilita o 

estabelecimento de uma ampla rede de relações interpessoais, proporcionando a expansão de 

sua identidade para além do núcleo familiar.  

É neste momento que o indivíduo começa a adquirir mais consciência sobre o meio no 

qual está inserido, percebendo condicionamentos e diferenças sociais existentes, buscando 

algum equilíbrio entre sua subjetividade e as exigências externas. A escola é um dos espaços 

onde o adolescente começa a refletir, planejar e estruturar seus projetos de vida futura.  

Com base em documentos da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS, 2003), 

verificou-se que a importância de se ocupar as classes mais populares com a implementação 

de atividades físicas visaria, principalmente, o autoconhecimento corporal, o desenvolvimento 

de uma sociabilidade solidária e o desenvolvimento da cidadania, corroborando a ideia da 

promoção da saúde. Nessa perspectiva Silva Júnior et al. (2008) defendem a integralidade 

como eixo norteador das políticas de saúde, ao considerar a necessidade de superação dos 

obstáculos advindos das políticas sociais e econômicas excludentes e a insuficiência de 

recursos financeiros, além da implantação de atividades inovadoras no cotidiano dos serviços 

de educação e saúde.  

A escola se apresenta como um local apropriado para o desenvolvimento das ações de 

prevenção e promoção de saúde junto aos adolescentes, as quais devem ter um cunho de 

continuidade em articulação com os setores de educação e saúde. É de fundamental 

importância a participação dos professores, os quais devem manter um diálogo constante e 

aberto com os jovens. Diálogo que, como fenômeno humano, revela a palavra, sugerindo ação 

e reflexão. De acordo com Freire (2011), a palavra verdadeira é práxis, transformadora e 

humanizadora do mundo. Não deve ser privilégio de alguns, mas sim, direito de todos os 
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indivíduos. Para esse autor, o diálogo se estabelece como caminho, através do qual os homens 

ganham significação enquanto homens e, como encontro, onde não existem sábios nem 

ignorantes absolutos, mas indivíduos em comunhão na busca pela sabedoria, com consciência 

dos vários níveis de percepção de si mesmos e do mundo em que e com quem estão. Ainda 

destaca que o verdadeiro conhecimento de um objeto implica a utilização da memória e que 

memorizar significa aprender sobre o que se quer conhecer e não apenas o fazer de uma forma 

mecânica. Considera que a educação de caráter reflexivo implica um constante ato de 

percepção da realidade, buscando a emersão das consciências que resulte em uma real 

inserção crítica na sociedade. 

Freire (2011), citando a professora Olgair Garcia que carrega vasta experiência 

pedagógica com crianças e adolescentes, aborda a importância do saber escutar, uma vez que 

é escutando os jovens que se aprende a comunicar-se com eles. A motivação democrática para 

este fato leva a uma possível transformação do discurso do educador na direção da construção 

da liberdade e da criatividade, fazendo da história um momento de possibilidade e não de 

determinismo. 

É importante destacar a integração dos vários segmentos envolvidos (profissionais, 

escolares e familiares) com a finalidade de refletir sobre as atitudes dos jovens no sentido de 

colaborar para a criação de projetos que proporcionem a interação da saúde com a educação, 

visando o desenvolvimento de indivíduos cada vez mais preparados para interagir com o 

mundo.  

A aprendizagem mediada considera os conhecimentos do cotidiano e os científicos, 

além de adicionar valores e atitudes, para funcionar como formação em plenitude. É a 

aprendizagem vivenciada com afeto. A escola pode ampliar e aprimorar os conhecimentos, 

além de elucidar por meio da vivência (WACHOWICZ; MACHADO, 2011). 

Althusser (1985) preconiza que a escola se encarrega das crianças e adolescentes das 

diversas classes sociais desde cedo, inculcando nelas os saberes contidos da ideologia 

dominante (a língua materna, a literatura, a matemática, a ciência e a história) ou 

simplesmente a ideologia dominante em estágio puro (moral, educação cívica e filosofia). 

Para ele, nenhum outro Aparelho Ideológico de Estado dispõe de uma audiência obrigatória 

por tanto tempo e durante tantos anos, especificamente, no período em que o indivíduo é mais 

vulnerável, ficando envolvido entre o Aparelho Ideológico de Estado Familiar e o Aparelho 

Ideológico de Estado Escolar. Para esse autor, a verdadeira ideologia representa a relação 
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imaginária dos indivíduos com suas reais condições de existência, ou seja, o objeto da 

ideologia não é o mundo, mas sim a relação dos sujeitos com o mundo.  

Numa outra visão, Ivan Illich, em seu livro Sociedade sem Escolas (1973), sugere que 

o processo de aprendizagem, e não o de ensino, privilegiaria vivências e experiências, de 

forma que cada indivíduo passaria a ter o poder e a responsabilidade por se autoeducar. Para 

esse autor, a procura de novas saídas educacionais deveria apontar a constituição de uma teia 

educacional que aumentasse a oportunidade de cada um transformar todo o instante da sua 

vida num momento de aprendizagem. 

Parte das funções do sistema de saúde também pode ser assumida pelas instituições 

escolares, sem que isso signifique que devam ser instalados equipamentos específicos dentro 

das escolas para prevenir ou intervir no processo saúde-doença de alunos. A iniciativa de 

Promoção de Saúde na Escola parte do pressuposto de que é importante refletir com os 

adolescentes e demais membros da comunidade escolar sobre a implicação da questão da 

saúde no dia a dia da escola e da comunidade. 

Cada vez mais a integração Saúde-Educação se faz necessária, na proposição de ações 

de promoção de saúde tanto pelos profissionais de saúde, como pelos da educação, bem como 

pelos próprios adolescentes. A possibilidade de essas ações ocorrerem dentro da escola 

garante o fortalecimento do conceito de que saúde é algo que ultrapassa o cuidado com as 

patologias e que diz respeito à qualidade de vida, ao cuidado consigo mesmo e com o meio 

ambiente, além de permitir a construção de boas relações afetivas. Ao se considerar a 

premissa de que a educação pode gerar transformação, percebe-se a importância das práticas 

pedagógicas formarem indivíduos empenhados com a produção do cuidado.  

 

 

2.8 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 

A OMS, em 1948, ampliou a definição de saúde para além do corpo físico, destacando 

a necessidade de equilíbrio também em relação aos aspectos emocionais e sociais no sentido 

de se conseguir um estado ideal de estar completamente bem. 

Teve como ponto de partida as ponderações do Relatório Lalonde, em 1974 no 

Canadá, que enfatizou a responsabilidade de cada indivíduo em alterar seus comportamentos 

para melhorar sua saúde e propôs que esta poderia ser classificada tendo como base a 
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biologia, o ambiente, o estilo de vida, e a organização da assistência sanitária. Consolidou-se 

no cenário internacional pela Carta de Otawa, elaborada também no Canadá, em 1986, na 1ª 

Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde. Tratava-se de uma Carta de Intenções 

com o intuito de contribuir com as políticas de saúde em todos os países, de forma equânime e 

universal. Visava favorecer o processo destinado a capacitar os indivíduos para exercerem um 

maior controle sobre sua saúde e sobre os fatores que pudessem afetá-la, reduzindo aqueles 

que pudessem resultar em risco e favorecendo os que fossem protetores e saudáveis. 

No Brasil, esse tema se estabelece de forma consistente a partir da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em 1986, legitimando esse novo marco na saúde através do 

movimento da reforma sanitária e enfatizando a importância, para além da esfera da saúde, de 

outros fatores determinantes de melhores condições de vida tais como: alimentação, moradia, 

saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos 

bens e serviços essenciais.  

Após a promulgação da Constituição de 1988, compreendendo que a promoção à 

saúde é de fundamental importância para o desenvolvimento da população adolescente, o 

Ministério da Saúde, criou através da Portaria 980/GM, de 12 de dezembro de 1989, o 

Programa Saúde do Adolescente (PROSAD), que a partir desta data assumiu o compromisso 

de assegurar os princípios básicos do SUS (universalidade, equidade e integralidade) a esse 

segmento da população, com o intento de elaborar normas para o atendimento do adolescente 

com ênfase na atenção primária. Selecionou como prioridades o crescimento e 

desenvolvimento, a sexualidade, a saúde bucal, a saúde mental, a saúde reprodutiva, a saúde 

do escolar adolescente e a prevenção de acidentes. Esse programa segue o princípio da 

integralidade das ações de saúde, da multidisciplinaridade no que se refere às questões de 

saúde e da integração intersetorial e interinstitucional dos órgãos envolvidos, respeitando-se 

as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Baseia-se numa política de promoção da saúde, 

desenvolvimento de práticas educativas, identificação de grupos de riscos, detecção precoce 

dos agravos, tratamento e reabilitação. Isso envolve a necessidade de capacitação e 

valorização dos profissionais de saúde e educação, para que se criem grupos de interesse nas 

escolas incentivando os professores e profissionais de saúde, juntamente com a comunidade e 

os grupos de adolescentes.  

Em 1997, a Organização Pan Americana de Saúde aconselhou seus países membros a 

incluírem políticas de atenção à saúde e preocupação com o desenvolvimento dos jovens em 
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suas agendas públicas. Definiu, assim, um marco conceitual de desenvolvimento integral e de 

promoção à saúde dos adolescentes (TANAKA; MELO, 2001).  

De acordo com Rouquayrol (1993), o conceito de Promoção de Saúde deve ser visto 

como fator de prevenção primária no tocante à questão da saúde pública, englobando medidas 

de ordem geral relativas à moradia adequada, escolas, áreas de lazer, alimentação e educação.  

O conceito de prevenção de saúde, cunhado por Leavel e Clarck (1976), propunha a 

possibilidade de intervir em determinado curso de situações e práticas, prevenindo doenças e 

agravos. Para Czeresnia (2003), as intervenções seriam no sentido, principalmente, de 

mudanças de atitudes e comportamentos individuais. Deslandes (2002) pontua a necessidade 

imprescindível de desenvolver tanto individual, quanto coletivamente, a adoção de estilos de 

vida e a promoção de ambientes saudáveis, os quais, muitas vezes, podem ficar vinculados às  

políticas de ordem pública. 

Epp (1996) considera fundamental o reconhecimento de três fatores que se entrelaçam 

na questão da promoção da saúde: a) o autocuidado; b) a formação de redes solidárias com 

famílias, vizinhos e organizações; c) a promoção de ambientes saudáveis. Nesse contexto, 

passou-se a se definir a saúde com o foco na integração entre biologia humana, meio 

ambiente, estilo de vida e organização da atenção à saúde da população em seu conjunto. A 

promoção de comportamentos favoráveis à saúde em ambientes favoráveis e o aumento e 

difusão dos conhecimentos e informações relacionadas com a saúde passaram a ser 

valorizados.  

O enfoque sobre a saúde nos remete ao modelo da Promoção da Saúde com o 

comprometimento participativo dos sujeitos na melhoria da qualidade de suas vidas. Define a 

saúde como uma questão social ampliada, além de incorporar a questão individual e a 

participação popular. Assim, a construção compartilhada e a participação dos adolescentes 

com suas percepções sobre a saúde, o corpo e a imagem corporal, representam uma questão 

de saúde pública, pois valorizam um saber singular, com o respeito à subjetividade de cada 

um, na busca por uma melhor integração entre os pares no meio em que vivem. A visão 

ampliada da saúde, que a relaciona a esse conjunto de fatores, entre outros, é determinante nas 

reflexões acerca da qualidade de vida dos sujeitos nos seus diferentes contextos de vida.  

A promoção de saúde constituiu uma proposta diferenciada do modelo preventivista 

ao articular uma ideia de totalidade. A melhor contribuição que a saúde pode oferecer à 



61 

educação reside na possibilidade de uma ação integrada e articulada, de maneira crítica e 

reflexiva, que possa significar oportunidade de atualização dos profissionais destas áreas, no 

sentido de promover a atenção integral, transversa e interdisciplinar junto aos grupos de 

indivíduos. (MACIEL et al, 2010).  

Koifman e Saippa-Oliveira (2005) consideram que o saber biomédico e a "experiência 

clínica" são capturados pelo modelo funcionalista, emergindo como marca de um saber social. 

Esse modelo é, portanto, legitimado por visões de mundo que colocam em segundo plano as 

condições de vida dos indivíduos, suas diferentes concepções e culturas, seus ritos e suas 

formas de conceber o corpo, as linguagens e a saúde. Esses autores destacam que as 

metodologias e técnicas precisam ser consideradas um meio e não um fim em si mesmas, na 

superação das limitações impostas por esse modelo de atenção. 

 

 

2.9 CONTEXTUALIZAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL FERNANDO MAGALHÃES 

 

 

O Colégio Estadual Fernando Magalhães, fundado em 1945, localiza-se na Rua Carlos 

Ermelindo Marins, nº 50, no bairro de Jurujuba, em Niterói, Rio de Janeiro. Essa escola 

apresenta uma estrutura física confortável, ampla e arejada, com funcionamento em três 

turnos, para acolher os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e os que cursam o 

Ensino Médio. No turno da noite funciona a educação para jovens e adultos (EJA). A grande 

maioria dos alunos é moradora do local e do morro do Preventório em Charitas, totalizando 

uma  quantidade aproximada de mil alunos. Há uma biblioteca para atendimento nos três 

turnos e uma quadra coberta onde os alunos têm aula de Educação Física e treinam para 

competições.  

No cotidiano escolar do CEFEM foi possível perceber que a autonomia e a expressão 

de cada aluno constroem-se na tessitura das relações entre seus pares, bem como com os 

profissionais que lá trabalham, de forma dialógica e solidária. Os alunos desse colégio, 

normalmente, participam de projetos voltados para a prática de esportes em parceria com 

instituições particulares e Organizações Não Governamentais (ONGS). 
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2.10 CONTEXTUALIZAÇÃO DO BAIRRO DE JURUJUBA 

 

 

Este bairro, cujo nome deriva do tupi aju(r)-juba, que significa papagaio amarelo, está 

localizado à leste da entrada da Baía de Guanabara. É uma península cercada pelas águas 

oceânicas e pela própria Baía, limitando-se por terra com o bairro de Charitas e com o bairro 

de Piratininga. Predominam morros com altitude variando de 39m (Morro do Lazareto) a 

263m (Morro do Macaco). São elevações que se estendem até a orla, entremeadas por 

pequenas enseadas e praias, como a da Várzea, do Canal, de Jurujuba e as pequeninas Adão e 

Eva. É um bairro de passagem para se chegar ao Complexo dos Fortes, antiga área de defesa 

da Baía de Guanabara contra as invasões que ocorreram a partir do séc. XVI, com destaque 

para a Fortaleza de Santa Cruz, ponto de grande interesse turístico para a cidade de Niterói. 

A topografia e a localização desse bairro explicam a função desempenhada pelo lugar 

na história da cidade, destacando-se, atualmente, além dos fortes, o estabelecimento da 

colônia de pescadores. As atividades pesqueiras, o aparecimento de restaurantes e a expansão 

da ocupação urbana, com o surgimento de algumas comunidades nos morros nas últimas 

décadas, contribuíram para a diversificação do bairro. Não se pode deixar de citar o potencial 

turístico que tem como base as visitas aos fortes e restaurantes especializados em frutos do 

mar.  

O aspecto urbano caracteriza-se pela considerável ocupação de encostas devido à 

escassez de áreas planas. Nas partes baixas localizam-se as moradias mais antigas, cuja 

população desenvolve atividades ligadas à pesca. Em outras áreas, parentes e descendentes 

próximos dos pescadores se instalaram. Alguns se mantiveram fiéis à tradição, são 

pescadores, mas outros buscaram em outras atividades o seu sustento. Apresenta densidade 

demográfica baixa, devido à grande área militar que ocupa seu território, além das 

dificuldades de acesso e da falta de áreas planas. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS E ÉTICAS 

 

 

Esta pesquisa foi elaborada de acordo com os preceitos da Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. Foi aprovada, em agosto de 2012, pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/Hospital 

Universitário Antônio Pedro vinculado à Plataforma Brasil – Ministério da Saúde. A 
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Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas, envolvendo seres 

humanos para todo o sistema CEP/CONEP. 

O conteúdo teórico teve como base a revisão bibliográfica sobre o tema pesquisado 

nos documentos oficiais do MS, em livros, artigos, teses e dissertações. Recorreu-se aos sítios 

de busca BVS e LILACS, com a utilização das seguintes palavras-chave: corpo, imagem 

corporal, adolescentes, esquema corporal e escolares (APÊNDICE 1). 

O trabalho de campo, empiricamente determinado, como possibilidade de 

aproximação com o objeto a ser conhecido e estudado, através de um rico diálogo com a 

realidade em questão, teve como cenário o Colégio Estadual Fernando Magalhães, no bairro 

de Jurujuba, em Niterói. Cabe ressaltar que, em frente ao prédio onde funciona esse colégio, 

há uma Unidade Básica de Saúde do Programa Médico de Família que prioriza a lógica do 

cuidado em saúde, buscando fazer vínculo com a escola. 

A aproximação com o campo de trabalho ocorreu em agosto de 2012, com a 

apresentação da pesquisadora e da proposta de pesquisa à direção e professores da escola, 

após aprovação pelo Comitê de Ética/Plataforma Brasil. Ciente das recomendações previstas 

na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, foi elaborado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, assinado pelos adolescentes e por seus responsáveis 

(Anexo 2). Ficou claro o caráter voluntário da participação, sem envolver nenhuma forma de 

pagamento e a garantia do anonimato de cada participante.   

Foram convidados a tomar parte desta pesquisa os adolescentes que integram o oitavo 

ano do ensino fundamental desse colégio, com idade entre treze e dezessete anos. São em 

média oitenta alunos que compõem as três classes do oitavo ano do ensino fundamental. 

Foram selecionados dez alunos, sendo três do sexo masculino e sete do sexo feminino, 

conforme o desejo de participarem e de acordo com a aprovação de seus responsáveis, através 

da assinatura do TCLE. Foram excluídos aqueles que não quiseram ou não puderam participar 

por desejo próprio ou de seus responsáveis. A professora que leciona a disciplina de Ciências 

para esses alunos, também foi convidada a participar de uma entrevista semiestruturada, por 

ser uma profissional que atua com este segmento de jovens há mais de vinte anos nesse 

colégio, com grande empenho e dedicação em relação ao desenvolvimento dos alunos não só 

na questão educacional, mas também nos projetos realizados em parcerias com instituições 

públicas e particulares junto ao CEFEM. Este trabalho foi composto de nove encontros entre 
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os meses de agosto e outubro de 2012. O quadro abaixo demonstra o período de coleta de 

dados realizado na escola: 

QUADRO 1 – Calendário das atividades realizadas no CEFEM: 

 

Etapa Período: Agosto a Outubro de 2012 

Aprovação pela Plataforma Brasil 22/08/2012 

Apresentação da pesquisa à direção e às 

professoras da escola 
23/08/2012 

Seleção dos alunos participantes 28/08/2012 

Entrega do TCLE aos alunos 28/082012 

Devolução do TCLE assinado pelos responsáveis 04/09/2012 

Oficina de desenho da figura humana 04/09/2012 

Aplicação dos questionários aos alunos 11/09/2012 

Grupo focal 18/09/2012 

Entrevistas semiestruturadas realizadas de forma 

individual com cada aluno 
25/09/2012 

Entrevista semiestruturada realizada com a 

professora de Ciências 
25/09/2012 

Avaliação final do trabalho com o grupo  30/10/2012 

Observação participante 
Em todos os encontros acima 

mencionados 

 

 

A pesquisa de abordagem qualitativa aqui proposta, com enfoque no estudo do 

significado do corpo e da imagem corporal dos adolescentes utilizou, para responder aos 

objetivos definidos, os seguintes procedimentos metodológicos: oficina de desenho da figura 

humana, aplicação de questionários (Apêndice 2), grupo focal, entrevistas semiestruturadas 

com os alunos e com a professora de ciências, além da observação participante, com a 

produção de um diário de campo. 

Minayo (2004), em relação à formação de grupos, especifica a importância da redução 

do número de participantes para que ocorra maior liberdade de expressão de ideias dos 

participantes. Também destaca a necessidade de se programar mais de um encontro para 

discussões que envolvam temas abrangentes. Segundo essa autora: 
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[...] junto com histórias de vida, das entrevistas abertas ou semiestruturadas e da 

observação participante, o pesquisador constrói uma série de possibilidades de 

informações que lhe indicam se seu caminho está correto: é a triangulação na coleta 

de dados. (MINAYO, 2004, p. 130). 

 

 

Após selecionado o grupo de adolescentes, foi-lhes explicitado o objetivo da pesquisa 

e a importância da contribuição de suas participações no desenvolvimento do tema estudado. 

Foi também esclarecida a necessidade de todos comparecerem aos encontros para que todas as 

etapas previstas fossem cumpridas pelo grupo. A escola disponibilizou uma sala de aulas 

grande, arejada e clara, situada ao lado da sala dos professores e da secretaria, para a 

efetivação dos encontros com os jovens. 

A primeira atividade realizada com o grupo de adolescentes no colégio foi a oficina de 

desenho da figura humana que teve a duração de aproximadamente 60 minutos. Foi entregue 

uma folha de papel A4, lápis preto nº 2, caneta e borracha e anotada sua forma de execução. 

Solicitou-se que cada um  fizesse, individualmente, um desenho que representasse seu próprio 

corpo (ANEXO 1). 

Nesta oficina utilizou-se uma adaptação do Teste do Desenho da Figura Humana. Este 

teste, elaborado por Manchover (1967) consiste em pedir ao indivíduo que desenhe uma 

pessoa como quiser, desde que inteira, e depois outro desenho de uma pessoa do sexo oposto. 

Pede-se, então, que o indivíduo responda a um questionário sobre a figura que representa o 

próprio sexo. Utilizou-se, nesta pesquisa, na adaptação do referido teste, um convite para  o 

adolescente desenhar, apenas,  sua própria figura e o questionário aplicado englobou questões 

mais abrangentes em relação ao tema pesquisado.  

Machover (1967), idealizadora desse teste, tem como hipótese que o indivíduo, ao 

desenhar uma figura humana, projeta no papel a imagem corporal que possui, em grande parte 

inconsciente para ele. O desenho representaria, portanto, a expressão do eu no ambiente. Para 

fazer o seu desenho, o indivíduo busca a imagem que faz de si, que habita a sua mente. O 

DFH pode refletir também imagens idealizadas, emoções momentâneas, atitudes frente aos 

outros ou à sociedade. A figura retratada é, frequentemente, uma combinação dessas imagens, 

produto das experiências, das identificações e projeções que constituem a organização do eu. 

Ao realizar o desenho, o indivíduo também pode considerar estereótipos culturais e sociais 

que contribuem para a percepção de si próprio em conjunto com suas experiências 

particulares. Todas essas imagens se unificam para a projeção do próprio eu (LOURENÇÃO 

VAN KOLCK, 1984). 



66 

Machover (1967) estudou indicadores específicos para compreender a projeção da 

imagem corporal, levando-se em conta os aspectos gerais, a estrutura e o conteúdo dos 

desenhos. Entre os aspectos gerais estão a posição da folha, a localização do desenho na 

página, o tamanho, as qualidades do grafismo, as resistências a desenhar e o desenho 

incompleto da figura.  Já os aspectos estruturais representam quem é retratado, a idade, a 

postura ou posição da figura, a simetria, as proporções e o sombreado. O conteúdo dos 

desenhos compõe a significação e o tratamento dado a todas as partes individuais do corpo, a 

vestimenta, os acessórios e a expressão facial. Esse trabalho é tido como um teste projetivo e 

é importante, pois mostra que, apesar da dificuldade de avaliá-lo com o mesmo rigor que os 

testes ditos objetivos, o DFH adquire confiabilidade quando confrontado com as entrevistas e 

questionários obtidos do mesmo indivíduo. A análise só tem sentido quando feita em conjunto 

com uma avaliação global dos resultados, na qual o peso de cada interpretação é relativizado.  

Kahill (1984) revisou a literatura sobre pesquisas com o Teste do Desenho da Figura 

Humana  mostrando resultados  contraditórios sobre a premissa de que este tipo de teste possa 

revelar a imagem corporal do sujeito. Ressalta que o conceito de imagem corporal é complexo 

e difícil de ser operacionalizado de forma satisfatória e conclui que o resultado parece ser 

mais abrangente quando analisado em conjunto com as outras técnicas aplicadas ao mesmo 

indivíduo. 

Na etapa seguinte, foram aplicados individualmente os questionários, organizados com 

perguntas fechadas e algumas abertas. O roteiro para perguntas foi elaborado com base em 

algumas categorias de análise previamente definidas, tais como: corpo/imagem corporal, 

família e mídia e também na relação com os colegas da escola (Apêndice 2). Os dados dos 

questionários foram analisados a partir de leituras sucessivas das respostas em separado e em 

conjunto, efetuando-se o levantamento daquelas que mais se repetiram.  

A utilização do grupo focal visou privilegiar a fala dos adolescentes em grupo, 

facilitada por um processo natural de interação. Parte-se do pressuposto de que analisar o 

discurso do adolescente significa poder visualizar como é a sua relação consigo, entre si e 

com o meio em que vive na perspectiva de poder contribuir com ações efetivas direcionadas 

ao melhor conhecimento do corpo. 

 

De acordo com Tavares e Campana (2009): 
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A abordagem qualitativa permite reconhecer de forma mais ampla o problema que 

se investiga e também o seu entorno. Como estratégias para coleta de dados, 

destacam-se as observações em campo, as entrevistas clínicas, a aplicação de 

questionários com perguntas abertas ou ainda a reunião de informações relevantes 

sobre a população que se estuda por meio de focus group com sujeitos da própria 

população. (p.175). 

 

 

Na sequência dos encontros, foram realizadas as entrevistas individuais, aplicadas com 

a intenção de se buscar obter informes contidos na fala dos participantes. De acordo com Cruz 

Neto (1992): 

 

 
A entrevista pode ser entendida como uma conversa a dois com propósitos bem 

definidos. Num primeiro nível essa técnica se caracteriza por uma comunicação 

verbal que reforça a importância da linguagem e do significado da fala. Já, num 

outro nível, serve como um meio de coleta de informações sobre um determinado 

tema científico. (p.57). 

 

 

Esse autor ainda cita que, através das entrevistas, podem-se obter dados subjetivos 

relacionados aos valores, às atitudes e às opiniões dos entrevistados. 

Para a análise do conteúdo das falas dos adolescentes durante a realização do grupo 

focal e das entrevistas foi adotada a técnica de análise de conteúdo, em que o texto é tomado 

como documento a ser compreendido e como ilustração de uma situação (Minayo, 1999). 

Essa autora destaca que, em pesquisas de abordagem qualitativa, a composição da amostra 

não passa pela representatividade numérica e sim pela representatividade do objeto em estudo. 

Assim, ao se avaliar as entrevistas com base na análise de conteúdo, o texto deve ser estudado 

como documento a ser compreendido e como ilustração de uma situação. 

A análise de conteúdo constitui, segundo Bardin (1979): 
 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. (p.42). 

 

 

O pesquisador que trabalha seus dados a partir da perspectiva da análise de conteúdo 

está sempre procurando um texto atrás de outro texto, um texto que não está aparente já na 

primeira leitura e que precisa de uma metodologia para ser desvendado. A análise de 

conteúdo, como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, apesar de poder ser 

considerada como um instrumento de análise, é assinalada por uma diversidade de formas e é 
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moldável a um campo de aplicação muito vasto, podendo ser tanto uma análise dos 

‗significados‘, como na análise temática, ou uma análise de ‗significantes‘, como na análise 

léxica. No enfoque qualitativo da análise de conteúdo ressalta-se a presença ou a ausência de 

uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado 

fragmento de mensagem que é tomado em consideração (MOREIRA, 2011).  

Ferreira (2003), considerando a abordagem de Bardin, atenta para a análise de 

conteúdo que é usada quando se quer ir além dos significados, da leitura simples do real. Pode 

ser aplicada em entrevistas ou depoimentos, além do escrito em jornais, livros, textos ou 

panfletos. Também é utilizada em imagens de filmes, desenhos, pinturas, cartazes, televisão e 

toda comunicação não verbal: gestos, posturas, comportamentos e outras expressões culturais. 

Segundo Gomes (2001), atualmente destacam-se duas funções na aplicação da técnica 

de análise de conteúdo: uma se refere à verificação de hipóteses e /ou questões, e a outra, à 

descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, sendo que, na prática, as duas 

podem se complementar e serem aplicadas a partir de princípios da pesquisa qualitativa. Esse 

autor considera que ―através da análise de conteúdo podemos encontrar respostas para as 

questões formuladas e também podemos confirmar ou não as afirmações estabelecidas antes 

do trabalho de investigação‖ (p.74). 

Bardin (1979) caracteriza a análise de conteúdo de maneira empírica, não podendo ser 

desenvolvida com base em um modelo exato. O processo de explicitação, sistematização e 

expressão do conteúdo de mensagens, promovido pela análise de conteúdo, é organizado em 

três etapas distintas que, de acordo com esta autora e Minayo (2004) constituem: pré-análise, 

exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  

Na pré-análise do material, fez-se a leitura flutuante do conjunto das comunicações 

obtidas dos entrevistados, com o objetivo de constituir um corpus e identificar as ideias 

correspondentes às categorias de análise. A exploração do material consistiu em fazer recortes 

de trechos e frases que representassem unidades de registro, posteriormente agrupadas nas 

categorias escolhidas e na que emergiu. Com esses elementos foi possível a exploração do 

material em busca de significados e agrupamento de dados importantes no contexto dos 

objetivos da pesquisa.  

Numa etapa seguinte, foi realizada a interpretação dos dados obtidos que pudessem 

esclarecer os achados da pesquisa. Durante a interpretação dos dados, é necessário recorrer 
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atentamente ao marco teórico relacionado à investigação, tendo em vista o embasamento e as 

perspectivas significativas para a pesquisa. A relação entre os dados obtidos e a 

fundamentação teórica é que dará sentido à interpretação no intento de procurar o que se 

esconde sob a aparente realidade, o que significa realmente o discurso enunciado. A análise 

de conteúdo possibilita uma leitura profunda das comunicações. 

O campo de observação foi desenvolvido no ambiente escolar. Partindo-se da 

construção teórica do objeto a ser pesquisado e através da observação participante, foi 

possível  entrar em contato com a rotina  dos adolescentes durante os encontros realizados nos 

meses de agosto a outubro de 2012. Cardoso (1986) ressalta que, por melhor que seja a 

captação da realidade vivida, faz-se necessário um compromisso teórico-metodológico. Essa 

observação aconteceu, principalmente, no momento da entrada dos alunos na escola e durante 

os tempos de aulas vagas e recreio, com atenção especial aos adolescentes envolvidos neste 

projeto de pesquisa. Cabe ressaltar que, muitas vezes, os alunos não tiveram suas aulas em 

horários regulares, por falta de professores, ficando com tempos vagos, sem atividades 

propostas pela escola, o que possibilitou o aproveitamento desses horários para a realização 

da pesquisa. O registro dessas observações, logo após a realização de cada etapa, em um 

diário de campo, foi importante para a construção do processo de produção de dados. 

A observação participante, como técnica da pesquisa qualitativa e como forma 

complementar à captação da realidade empírica pode ser definida como: 

 
Processo pelo qual se mantém a presença do observador numa situação social com a 

finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em relação 

face-a-face com os observados e, ao participar da vida deles no seu cotidiano 

natural, colhe os dados. Assim, o observador é parte do contexto sob observação, ao 

mesmo tempo modificando e sendo modificado por este contexto. (Schwartz e 

Schwartz, 1955, p. 355). 

 

 

 

Para Minayo (1994): 

 

 
 

A importância dessa técnica reside no fato de podermos captar uma variedade de 

situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, 

observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 

imponderável e evasivo na vida real. (p.59). 

 

 

 

Cruz Neto (1992) nos alerta que as questões centrais da observação participante estão 

relacionadas aos principais momentos da realização da pesquisa, como  na entrada em campo. 
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À análise dos dados coletados foi somada a interpretação dessas informações, no intuito de 

uma apreciação em sentido mais amplo da realidade apresentada pelos adolescentes na escola. 

Tavares e Rocha (2006), em pesquisa realizada em quatro escolas da área de abrangência 

do Centro de Saúde da ENSP/FIOCRUZ, relatada na Série Promoção da Saúde do MS (2006), 

destacam a importância de terem utilizado a abordagem qualitativa através da aplicação das 

técnicas de grupo focal e observação participante num estudo sobre promoção da saúde e 

prática de atividades físicas nessas escolas públicas na região de Manguinhos, no Rio de 

Janeiro. De acordo com essas autoras, quando se trabalha com temas de saúde relacionados 

aos estilos de vida de crianças e de adolescentes, a utilização desse tipo de metodologia 

permite a observação dos diversos aspectos de vivências e percepções ao seu redor e 

constitui-se numa forma de aprofundar a compreensão do problema. 

No encontro em que foi realizada a técnica de grupo focal, foram coletadas 

informações e gravadas todas as falas dos adolescentes, o que durou, aproximadamente, 

setenta e cinco minutos. Também foram colhidas informações e gravados todos os 

depoimentos no dia das entrevistas individuais com os jovens e com a educadora, quando 

foram usadas as perguntas semiestruturadas. Cabe ressaltar que o gravador foi utilizado com a 

prévia autorização de todos os participantes. Todo o material gravado e transcrito será 

destruído após a defesa da dissertação e a publicação dos artigos, como complemento das 

medidas utilizadas para garantir a privacidade dos envolvidos. Não existem benefícios 

individuais relacionados à participação na pesquisa e todos os responsáveis pelos adolescentes 

concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para que o sigilo e a confidencialidade das informações obtidas através de todas as 

etapas dessa pesquisa com os adolescentes sejam garantidos, utilizou-se um sistema de 

códigos, onde cada adolescente recebeu uma identificação com a letra A seguida de um 

número, e a professora que colaborou com a pesquisa foi chamada de educadora. Não será 

divulgado o nome ou qualquer tipo de informação que possibilite a identificação dos 

participantes.  

O quadro a seguir sintetiza as medidas utilizadas para a coleta e análise dos dados 

relacionados aos objetivos específicos desta pesquisa. 
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QUADRO 2 - Objetivos específicos, coleta de dados e categorias de análise. 

 

Objetivos específicos Coleta de dados Categorias de análise 

1. Conhecer o significado 

do corpo e da imagem 

corporal nos adolescentes 

que estudam em uma escola 

pública no bairro de 

Jurujuba, Niterói. 

 Análise dos desenhos da 

figura humana realizados pelos 

jovens; 

 Análise das entrevistas 

semiestruturadas com os 

adolescentes e a educadora; 
 Análise dos questionários 

aplicados aos adolescentes; 
 Análise do grupo focal; 
 Observação participante. 

Corpo / imagem corporal 

Saúde 

2. Verificar a influência da 

mídia em relação aos 

adolescentes na questão 

relativa à observação do seu 

corpo e da sua imagem 

corporal. 

 

 Análise das entrevistas 

semiestruturadas com os 

adolescentes e a educadora; 

 Análise dos questionários 

aplicados aos adolescentes; 

 Análise do grupo focal. 

Mídia 

3. Observar se há 

interferência da 

família/escola na relação 

dos adolescentes com seu 

corpo e imagem corporal. 

 Análise das entrevistas 

semiestruturadas com os 

adolescentes e a educadora; 

 Análise dos questionários 

aplicados aos adolescentes; 

 Análise do grupo focal. 

Família 

 Análise das entrevistas 

semiestruturadas com os 

adolescentes e a educadora; 

 Análise dos questionários 

aplicados aos adolescentes; 

 Análise do grupo focal; 

 Observação participante. 

Escola 

 
 



72 

4. CATEGORIAS DE ANÁLISE: 

 

 

Neste capítulo, apresentam-se a análise e a interpretação dos dados obtidos durante a 

realização do grupo focal e das entrevistas. Pequenas frases, com reprodução de alguns 

trechos das falas, alusivos a valores exprimidos pelos adolescentes, serão acrescentados à 

análise de cada categoria, com o intento de legitimar seus pontos de vista. 

A análise dos dados foi organizada em torno das seguintes categorias estabelecidas 

pela pesquisadora, na fase exploratória da pesquisa: corpo e imagem corporal, mídia, família e 

escola. A partir da coleta de dados emergiu, espontaneamente, a categoria saúde.  

 

 

4.1 CATEGORIA SAÚDE 

 

 

Na busca pela compreensão do significado do corpo e da imagem corporal dos 

adolescentes, observou-se que durante o encontro com os jovens, na realização do grupo 

focal, emergiu, espontaneamente, a categoria saúde. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC/SEF (1998) referentes aos Temas 

Transversais – Saúde, no documento relativo a este tema destaca: 

 

 
[...] Saúde tem uma dimensão pessoal que se expressa, no espaço e no tempo de uma 

vida, pelos meios de que cada ser humano dispõe para trilhar seu caminho em 

direção ao bem-estar físico, mental e social. Isso requer sujeitos com autonomia, 

liberdade e capacidade para regular as variações que aparecem no organismo e que 

se apropriem dos meios para tomar medidas práticas de autocuidado em geral e, 

especificamente, diante de situações de risco. (p.275). 

 

 

O que se observa, pontualmente, na colocação do adolescente A1, assim expressa:  

 

 

“O importante sou eu me sentir bem, se estiver me sentindo bem... tudo bem.” 

 

 

O sociólogo francês Luc Boltanski (2004), ao citar referências como hábitos de 

alimentação e atributos de beleza para definir os usos sociais do corpo, embasa a seguinte 

colocação do adolescente A1: 
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“Não é eu me preocupar pra mostrar que eu tenho um corpo bonito... eu me 

preocupo com minha forma exterior... mas, também pela saúde, uma questão de 

saúde, uma questão de hábitos, uma questão de costumes.” 

 

 

Analogamente à descrição desse autor, sobre o comportamento dos indivíduos e suas 

relações sociais, observa-se, na contemporaneidade, um culto ao corpo, principalmente, por 

parte das adolescentes, no tocante à questão da magreza associada a hábitos alimentares: 

 

 

―Assim... antes eu não ligava muito pra alimentação, atividade física. E agora 

comecei a fazer atividade física e alimentação mais regulada [...] comecei a 

caminhar.” (Adolescente A2) 

 

 

Ainda a esse respeito, é possível notar no diálogo entre os três adolescentes a seguir 

um esclarecimento, anteriormente só observado em pessoas de classes sociais mais elevadas, 

conforme pontuou Boltanski (2004), sobre a relação entre alimentação e magreza: 

 

 

A3 (sexo feminino): “Sou magra e não tenho doenças.” 

 

A1 (sexo masculino): “É magra... mas pode ter colesterol alto.” 

 

A4 (sexo masculino): “Come pra caramba... eu não sei como é que não 

engorda.” 

 

 

Há um reforço no conteúdo dos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC/SEF 

(1998) referentes aos Temas Transversais – Saúde, em relação à prática de atividades físicas: 

 

 

A prática regular de atividades físicas na puberdade e na adolescência, componente 

essencial do crescimento e desenvolvimento saudáveis, favorece a identificação das 

possibilidades expressivas e de uso da força e dos movimentos, desempenhando 

papel importante não só do ponto de vista orgânico como psíquico, e contribuindo 

na reelaboração das transformações corporais e das relações em grupo. (p.278). 

 

 

A adolescente A5 aborda essa questão da atividade física, ressaltando a participação 

em grupo: 

 

 

“Eu só gosto de jogar vôlei... correr com minhas amigas no calçadão... é raro... 

mas a gente faz.” 
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Já em relação ao aumento de peso, o que os estudos de Moore (1993) confirmaram em 

relação ao estigma sofrido pelos jovens, pode-se observar no diálogo entre duas adolescentes 

do sexo feminino: 

 

 

A6: “[...] porque quando a gente fica gorda os outros debocham... fazem 

piada.” 

 

A5: “Eu engordo um pouquinho... já fico preocupada.” 

 

 

Ainda de acordo com Os Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC/SEF (1998) 

referentes aos Temas Transversais – Saúde, no tocante às atividades físicas: 

 

 
[...] A moda de ―malhar‖ torna necessário o debate em torno do equilíbrio e 

dosagem do esforço, da identificação e busca da correção de problemas posturais, 

especialmente no estirão do crescimento. (p.278). 

 

 

O adolescente A1 acrescenta, em sua fala sobre a realização de atividade física: 

 

 

“Eu... particularmente... faço caminhada [...] e não sou só eu... tem muita gente. 

E aí, vendo aquilo... incentiva a gente. Eu me sinto incentivado vendo aquelas 

pessoas”. 

 

 

A Educadora entrevistada cita a saúde em dois momentos distintos: o primeiro diz 

respeito à questão da obesidade e da forma física: 

 

 

“[...] Em relação à obesidade... eu também falo sobre a saúde e não, 

principalmente, em relação à forma física.” 

 

 

O segundo faz alusão à importância da atividade física desenvolvida nos projetos 

sociais existentes no bairro de Jurujuba: 

 

 

“Porque eles moram aqui nessa comunidade e tem muitos projetos esportivos. 

Então eles são muito inseridos nesses projetos. Eu acho que uma grande parcela 

faz as atividades.” 
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A importância da participação dos adolescentes em projetos desse tipo é pontuada por 

Marcel Mauss (2003), quando considera que a interação dos indivíduos com as técnicas 

corporais se dá por estímulos ao longo da vida e do tempo. Esse autor cita, também, o espaço 

como  marcante nas diferentes fases de evolução do ser humano, destacando-se a adolescência 

como momento da vida em que essas técnicas são assimiladas de maneira definitiva.  

Analisando-se essas colocações dos adolescentes e da educadora, percebem-se indícios 

do envolvimento da comunidade escolar e dos jovens em relação à questão da saúde, em 

consonância com os preceitos contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC/SEF 

(1998) referentes aos Temas Transversais – Saúde, como a seguir:  

 

 
O aprendizado das relações entre a prática correta e habitual de exercício físico e a 

melhora da saúde deve incluir os benefícios, riscos, indicações e contra-indicações 

de diferentes modalidades esportivas, além das medidas de segurança na prática de 

atividades físicas. (p.278). 

 

 

4.2 CATEGORIA CORPO / IMAGEM CORPORAL 

 

 

Para Tavares (2003), as questões relativas à imagem corporal real e ideal dos 

adolescentes colaboram para a visão que possuem de si mesmos, como pode ser observado no 

relato do adolescente A1: 

 

 

“Um corpo bonito... eu não ligo pra isso... acho isso uma bobagem... o que 

importa é o seu interior e o seu exterior... mas com saúde, né? 

 

 

Ainda de acordo com as considerações dessa autora, a imagem corporal é um 

constructo que leva em conta as percepções do indivíduo sobre si mesmo e sobre a relação 

que ele mantém com a sociedade.  

O adolescente A1 expõe: 

 

 

“Ser magro não é sinal que você tem saúde... às vezes a pessoa é magra... mas, 

tem doenças.” 
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Segundo Schilder (1999), a imagem corporal é a representação mental do próprio 

corpo e do modo como ele é percebido pelo indivíduo, de forma que a imagem abrange os 

sentidos, as ideias e sentimentos referentes ao corpo. 

No exemplo da fala da adolescente A3: 

 

 

“Eu sou muito grande. Eu não gosto de ser alta não.” 

 

 

Ao serem indagados sobre o que a pesquisa despertou em cada um, o adolescente A1 

assinalou:  

 

 

“Eu percebi que muitas vezes a gente pensa que o corpo é perfeito... e além do 

mais não tem como o corpo ser perfeito [...] o corpo é uma máquina, a máquina 

melhor que existe. Então a gente tem o dom de saber controlar aquela 

máquina... se você não souber controlar você sempre vai ter um defeito.” 

 

 

Pode-se observar aqui, na colocação do adolescente A1, uma analogia ao pensamento 

de Rene Descartes que em seu Tratado sobre o Homem, fez várias tentativas de definir o 

corpo humano, comparando-o a uma máquina. Para ele, embora o homem fosse sujeito 

privilegiado de saberes, não passava de mais uma peça do universo mecânico, uma pequena 

máquina, quase perfeita (SIBÍLIA, 2002). 

O adolescente A1 evidencia em sua fala a influência e incorporação das ideias da 

medicina flexeneriana (modelo hegemônico de atenção à saúde). 

Mascarenhas e Almeida (2002), no artigo em que abordam aspectos sobre a mudança 

do modelo assistencial, a partir da implementação do Programa de Saúde da Família, analisam 

criticamente as características desse modelo que é centrado na assistência médica 

especializada e fragmentada e tem o foco na lesão e no indivíduo.  

O desafio de construir um novo modelo de atenção à saúde que rompa com o 

pensamento cartesiano visto por partes, fazendo um paralelo do corpo com a máquina, é 

proposto por Silva Júnior e Alves (2007) para materializar o ideário reformador de construção 

do SUS na superação da ideia de que o conceito de saúde se limite ao biológico. 

Contemporaneamente, a observação da imagem corporal é perpassada por questões 

relativas à estética, traduzindo o modo de viver de cada sociedade, com a busca pelo corpo 
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ideal, o que é corroborado na visão de Vigarello (2006). Para esse autor, os cuidados com o 

corpo passam a ser um modo de aquisição e definir a silhueta torna-se uma preocupação com 

a beleza estética que busca afirmar a confiança do indivíduo em si próprio. A estética física é 

cada vez mais orientada e moldada pela cultura e pelos valores sociais.  

Nas palavras do adolescente A1:  

 

 

“Ter informação e cuidado com todos os aspectos do corpo... conhecer o nosso 

corpo cada vez mais, cada coisa que acontece.”  

 

 

A educadora entrevistada evidencia na obesidade uma questão importante em relação 

à preocupação com a estética, principalmente por parte das adolescentes do sexo feminino: 

 

 

―Assim... eu noto uma preocupação com a forma física. A questão da obesidade 

é uma preocupação, principalmente, das meninas.” 

 

 

Como podemos confirmar, observando a fala da adolescente A6: 

 

 

“Tem gente que fica falando coisas que a gente está grávida. Então a gente tem 

que cuidar do corpo pra não ter esses problemas de gordura e confundir.” 

 

 

Vigarello (2006) compara o corpo a uma argila que se molda à vontade da cultura 

física e dos cuidados com a beleza. A esse respeito é expressiva a colocação das adolescentes 

A5 e A6: 

 

Adolescente A5: “Eu queria ter mais massa muscular”.  

 

 

Adolescente A6: “Eu queria mais massa. Assim... fazer exercício para ter o 

corpo mais durinho.”  

 

 

De acordo com Bourdieu (1996), o corpo é um espaço de inscrição de condutas 

familiares e de classes sociais, é o suporte de uma construção de identidade que se dá pelo 

social sobre o indivíduo em seu movimento pela sociedade e que acaba por sedimentar um 

habitus relativo à sua história. 
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A educadora confirma em sua fala: 

 

 

“Porque a gente vive em uma sociedade, hoje, que cultua a magreza.” 

 

 

Interessante notar que, atualmente, a tendência à valorização da magreza, 

principalmente no sexo feminino, faz parte do universo de todas as classes sociais, 

diferentemente do que pontuou Boltanski, na década de 60: ―A valorização da magreza cresce 

quando se passa das classes populares às classes superiores, ao mesmo tempo em que cresce a 

atenção dada à aparência física‖ (BOLTANSKI, 2004, p. 158). 

Considerando a ótica de Schilder (1999) de que a imagem corporal é o resultado da 

vida social, onde os conceitos de beleza e feiura não são fatos isolados do indivíduo, mas, 

sim, fenômenos sociais da maior importância, observa-se na colocação da educadora: 

 

 

“Alguns que não se enquadram no modelo, acho que a socialização pra essas 

pessoas é mais difícil.” 

 

 

A imagem corporal é a figura do corpo humano formada na mente. É um fenômeno 

singular, estruturado na experiência existencial e individual do ser humano. (Tavares, 2003). 

O adolescente A1 apresenta o seguinte ponto de vista em relação à imagem que tem de si 

próprio: 

 

“Eu estou conformado com meu corpo. Mas... assim... eu queria ser um pouco 

mais alto.” 

 

 

E nas palavras da adolescente A7, que não tem sobrepeso aos olhares de outras 

pessoas, confirma-se a visão dos autores Del Ciampo e Del Ciampo .(2010), sobre como o 

corpo tornou-se objeto de desejos e manipulação com a valorização da magreza entre as 

mulheres: 

 

 

“Eu estou meio gordinha e preciso emagrecer.”  

 

 

A boa forma física é conseguida a partir de um controle sobre o próprio corpo, com 

exercícios e dieta. A estética física é cada vez mais orientada e moldada pela cultura, pelos 

valores sociais e pelos sonhos (Vigarello, 2006). Corroborando esse ponto de vista, outras 
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duas adolescentes, do sexo feminino, que também não estão com sobrepeso aos olhares 

externos, colocam a questão da obesidade em pauta: 

 

 

Adolescente A5: “Se você come alguma coisa e engorda... aí o seu corpo depois 

fica todo desproporcional [...]”. 

 

 

Adolescente A2: “Sou muito gorda.”  

 

 

A autoestima também é um fator importante na avaliação da imagem corporal, 

conforme também constatado no estudo realizado em Porto Alegre, por Nunes et al.... (2006). 

A educadora do CEFEM destaca a questão da influência da estética na relação dos 

adolescentes com os colegas e na autoestima de cada um: 

 

 

“Então a gente percebe que há assim... certa timidez daquelas pessoas que estão 

com sobrepeso em relação as que estão na dita forma física. Mas não é uma 

coisa muito clara... é uma coisa velada... não é uma coisa assim tão evidente 

não. Você observa que existe parte desse grupo que não é favorecido... que elas 

se intimidam algumas vezes, em determinados, como vou dizer momentos em 

que surge o assunto dentro de sala... você vê certo constrangimento ou medo de 

ficarem evidentes entende?” 

 

 

Pierre Bourdieu (1996) nos alerta sobre como os cuidados com a aparência corporal  

apontam para as formas de distinção social decorrentes do habitus dos indivíduos. 

A adolescente A5 assinala:  

 

 

“Teve uma época em que eu engordei e aí minha amiga chegou e falou: A5 você 

está gorda. E aí a gente já se sente mal... né? A sua amiga falou que você está 

gorda [...].  Igual minha irmã... ela é muito magra e se você disser pra ela que 

ela esta gorda, ela não come... aí quando ela comia colocava pra fora. É sempre 

assim porque quando fala que ela está gorda acabou.” 

 

 

Em relação à questão do capital cultural incorporado, na abordagem do corpo e da 

imagem corporal em adolescentes, observa-se que esse capital, além de estar ligado ao corpo 

e implicar sua incorporação, demanda tempo e depende de um investimento singular por parte 

de cada indivíduo sobre si mesmo. Pressupõe um ―ter‖ advindo do conjunto familiar que se 

torna ―ser‖. Torna-se parte integrante da pessoa, um habitus. 
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Conforme nos diz a adolescente A6: 

 

 

―Eu praticava no projeto esportivo da comunidade [...], mas tive que sair 

porque eu não gostava... porque nadava muito e aí o ombro ficava grande [...] e 

o meu ombro já é grande... então eu quis sair por causa disso... mas eu amava a 

aula, corria, nadava.” 

 

 

O habitus se traduz num corpo socializado e estruturado que incorporou as estruturas 

imanentes de um mundo, mais especificamente de um campo. Ele delineia não só a 

percepção, como também a ação nesse mundo (BOURDIEU, 1996). 

Pode-se observar nas palavras da adolescente A3: 

 

 

“Mas, falando sério, os outros acham que pra emagrecer tem que parar de 

comer, isso aí não, você tem que continuar comendo, você emagrece comendo 

também.” 

 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC/SEF (1998) referentes 

aos Temas Transversais – Saúde: 

 

 

Hábitos alimentares precisam ser criticamente debatidos em grupos como forma de 

avaliar a geração artificial de ―necessidades‖ pela mídia e os efeitos da publicidade 

no incentivo ao consumo de produtos energéticos, vitaminas e alimentos 

industrializados. Em especial, é preciso reconhecer a possibilidade de ocorrência 

simultânea de obesidade — problema de dimensões orgânicas e afetivas — e 

carências nutricionais, decorrentes principalmente do consumo habitual de alimentos 

altamente calóricos oferecidos pelo mercado, desprovidos de nutrientes adequados 

ao consumo humano. Sua contrapartida é o consumo de medicamentos 

emagrecedores. (p. 277). 

 

 

Conforme nos diz o adolescente A1, em relação aos seus cuidados com o corpo, no 

tocante à alimentação: 

 

 

“Tem dias na semana que eu faço assim... quando é na segunda, eu escolho um 

dia na semana pra comer ovo... dou preferência à carne uma vez na semana, 

fruta todo dia, principalmente maçã, lanche de colégio só serve maçã, evito 

gordura, dou preferência mais a frango grelhado... assim no forno e aquelas 

partes que grelha... e não como gordura... e tem ensopado e como não sou muito 

fã... eu como mais grelhado.” 
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Mais uma vez torna-se interessante fazer uma correlação das palavras desse 

adolescente de classe social mais simples, com o que pontuou Boltanski (2004) na década de 

60, ao se referir ao gosto alimentar de indivíduos de classes superiores: 

 

 
Os gostos alimentares dos membros das classes superiores que buscam alimentos 

saudáveis e leves, legumes verdes, carnes grelhadas ou saladas, os alimentos de 

regimes que nutrem sem engordar, são motivados em grande parte pela vontade de 

manter-se em forma, evitar a gordura ou a celulite, de permanecer magro ou 

emagrecer. (BOLTANSKI, p.158). 

 

 

4.3 CATEGORIA MÍDIA 

 

 

A dinâmica da percepção do corpo e da imagem corporal nos encaminha no sentido de 

atentar para a ação da mídia na construção do perfil corporal pelos jovens, influenciados pela 

informatização e comunicação existentes na sociedade atual. 

A publicidade dita um corpo belo, de acordo com as exigências do mercado que a 

moda impõe e que precisa estar em harmonia com a alegria, traduzindo um ideal 

contemporâneo de beleza construída. A preocupação com a aparência amplia a possibilidade 

de ascensão social e a imagem do corpo acaba por marcar a individualidade do sujeito. 

Segundo Fischer (2008), a produção de sujeitos estaria relacionada à experiência 

cotidiana dos mais jovens com as imagens e os textos disponíveis nos meios tecnológicos de 

informação e comunicação. A influência da mídia sobre o jovem deve ser considerada se 

observarmos o tempo durante o qual o adolescente fica exposto à variedade de programas. 

O adolescente A1 faz a seguinte observação sobre esse assunto:  

 

 

“A televisão prende muito nos estudos, principalmente, as pessoas que veem 

novelas, eu não vejo novela... a única que eu vejo é a das sete, acho bem 

engraçada [...] é que você vê um capitulo e aquilo prende você e não quer 

perder o próximo capítulo... e aí você quer estudar e aí está bom... está bom... 

porque não pode perder a novela hoje!” 

 

 

Pode acontecer que a influência sobre o jovem ocorra através da identificação com 

uma música ou com o personagem de alguma novela ou filme. Nesse caso, o adolescente A1 

foge às regras mais comuns aos jovens e faz a seguinte crítica à TV: 
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“Os artistas estão com a vida feita... você está com a sua feita? Eu falava assim 

pra minha irmã e ela disse não! E eu falava... então! Deixa a novela de lado e 

vai estudar.” 

 

 

A educadora faz menção à questão da influência dos padrões ditados pela mídia: 

 

 

“O modismo do momento também é muito comum entre os adolescentes.”  

 

 

E ao ser indagada sobre como observa essa influência nos jovens, a educadora 

distingue, com clareza, dois aspectos distintos nos adolescentes de ambos os sexos: 

Nos do sexo masculino, ela exalta a questão dos cabelos dos jogadores de futebol 

como referência: 

 

 

“Cabelo... então... de jogador de futebol é uma coisa bem evidente... assim, nos 

meninos.” 

 

 

Já nas adolescentes do sexo feminino fica clara, segundo a fala da professora e de 

acordo com a observação participante, a questão da maquiagem, da pintura nas unhas e da 

tintura nos cabelos: 

 

 

“Nas meninas é muita maquiagem precoce [...] e unhas pintadas. E outra coisa 

que eu acho interessante colocar é que hoje eu vejo também... com mais 

frequência, pois há vinte quatro anos que eu dou aula... mas é uma coisa mais 

atual... é a tintura no cabelo.” 

 

 

Os adolescentes abordaram a questão do uso de roupas na escola e pelos artistas, 

conforme reproduzido no diálogo a seguir: 

 

 

Adolescente A2, sexo feminino: “Então... a Lady Gaga usa uma roupa estranha 

e tem sucesso?” 

 

 

Adolescente A4, sexo masculino: “A Amy Winehouse também era toda 

largada... nos shows dela usava 

shortinho.” 
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Adolescente A7, sexo feminino: “A Amy Winehouse não era famosa pelas 

roupas... ela era famosa pela voz dela.” 

 

 

Adolescente A1, sexo masculino: ―Fico incomodado sim... com a roupa que a 

pessoa veste e sinto assim... eu acho assim... 

sou bem antigo sabe... depende da ocasião 

que a gente deve vestir aquela roupa. Porque 

tem roupa de escola que tem gente que vem 

com blusa de flor. Escola é roupa preta, azul 

ou uniforme. E o casaco tem que ser preto, 

fumaça ou azul.” 

 

 

Adolescente A3, sexo feminino: “A blusa tudo bem... mas casaco nada a ver. A 

mesma coisa tênis... você não é obrigado a vir 

de tênis preto.” 

 

 

O mais popular meio de comunicação, a televisão, traz como informação programas 

sobre o que as pessoas comem, como agem, sobre o mundo da moda, exercendo grande 

influência, nos adolescentes, o que pode ser observado nas palavras da adolescente A3: 

 

 

“[...] na televisão, muita coisa assim... é importante, como todo domingo no 

Fantástico passa.”  

 

 

A educadora reforça a interferência da televisão: 

 

 

“[...] o apelo mesmo dos comerciais ou de muitos programas onde acontece 

isso: pega-se a menina  na rua e vai transformar dentro do programa, criando 

um padrão.” 

 

 

E o adolescente A1 ressalta a facilidade do acesso à televisão, pelas pessoas em geral: 

 

“Antigamente quem tinha televisão eram os mais poderosos... hoje qualquer 

pessoa tem uma televisão [...] eu tenho quatro mídias diferentes: internet, 

televisão, livro e jornal.” 

 

 

Já os outros adolescentes disseram preferir apenas a televisão e a internet.  

De acordo com Valladares (1997): 
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Toda tentativa feita para influenciar o desenvolvimento ou a mudança de atitude 

pode chamar-se propaganda. A própria educação é uma espécie de propaganda, bem 

como os anúncios comerciais ou as campanhas políticas. As atitudes podem ser 

modeladas ou alteradas de diversas maneiras. (p.89). 

 

 

4.4 CATEGORIA FAMÍLIA 

 

 

Em relação a esta categoria, surgiram colocações dos adolescentes envolvendo 

aspectos referentes às suas dinâmicas de vida, como os relativos à estética e aos cuidados com 

o corpo. A figura da mãe aparece de maneira bastante presente em relação aos demais 

membros da família, fato evidenciado na avaliação das respostas dos questionários. 

Bourdieu (1979) ressalta a importância da educação transmitida pela família na 

interiorização da hexis corporal. Este autor alerta para o peso das famílias dotadas de forte 

capital cultural, influenciando, desde a origem, e constituindo a forma mais velada de 

transmissão hereditária. 

A adolescente A5 declara, confirmando a proposição do autor: 

 

 

Minha tia, todo dia ela caminha às 5 horas da manhã [...] tem vezes que ela me 

chama e eu vou.” 

 

 

E nas palavras da adolescente A3, reconhecendo a importância da família: 

 

 

“Se bem que hoje em dia têm que estar mais ligado às coisas... acho importante 

se prevenir das coisas [...]. Em casa a gente tem que aprender... não só na rua... 

como em casa com meus pais.” 

 

 

Interessante observar a influência dessa pesquisa no cotidiano dos jovens, quando a 

adolescente A8 comenta sobre a orientação dada à mãe, após ter participado das etapas 

iniciais desse estudo no colégio: 

“Também orientei minha mãe pra ficar mais atenta com as mudanças do meu 

corpo e com o corpo dela.”  

 

 

Freire (2011) reforça a importância do diálogo que se assenta como rumo, através do 

qual os homens ganham significação, onde não existem sábios nem ignorantes absolutos, mas 

indivíduos entre si buscando sabedoria, com consciência dos vários níveis de percepção de si 
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mesmos e do mundo em que e com quem estão. De acordo com esse autor ―[...] ninguém 

educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo.‖ (FREIRE, 2011, p. 96). 

Esse autor reforça o quanto é importante o esforço de se diminuir a distância entre o 

discurso e a prática na construção de qualidades e virtudes como a autonomia, a dignidade e a 

coerência, quando há o compartilhamento de experiências e a manutenção do diálogo. 

A respeito da influência familiar em relação à estética corporal, principalmente no 

tocante à altura, assim se expressam os adolescentes de ambos os sexos: 

 

 

Adolescente A3, sexo feminino: ―Eu não gosto de ser alta... minha família é 

tudo baixinho.”  

 

 

Adolescente A1, sexo masculino: “Só minha mãe que é baixa na minha família 

e meu pai... a família do meu pai é toda baixa e da minha mãe é tudo grande.”  

 

 

Atualmente, com a desconstrução do modelo familiar tradicional e a presença de 

dinâmicas plurais na constituição das famílias, essa diversidade na convivência entre os 

componentes de um núcleo familiar deve ser pautada em laços de companheirismo, amor e 

fraternidade a fim de favorecer as experiências de desenvolvimento de crianças e jovens na 

construção de suas identidades. 

 

 

4.5 CATEGORIA ESCOLA 

 

 

Os preceitos dos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC/SEF (1998) indicam, 

entre outros objetivos do ensino fundamental, que os alunos sejam capazes de: a) desenvolver 

o conhecimento ajustado em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 

inter-relação pessoal e de inserção social, para agir na busca de conhecimento e da cidadania; 

b) conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis e agindo 

com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; c) utilizar as diferentes 

linguagens, ou seja, verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal como meio para 

produzir, expressar e comunicar suas ideias. 
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Nessa perspectiva, é notória a importância de se fomentar, junto à escola, políticas de 

educação e saúde que tenham o intento de estimular nos jovens um maior interesse no 

conhecimento sobre o próprio corpo e a imagem corporal. 

Nas entrevistas realizadas, individualmente, com cada adolescente, ao serem 

indagados sobre a possibilidade de incentivo a atividades na escola voltadas para o tema do 

corpo e da imagem corporal, todos foram unânimes, respondendo positivamente. A 

adolescente A3 assinala: 

 

 

“Eu acho sim, poderia ter... né? Mas aqui na escola eles não fazem nada. Não 

querem saber de nada. Poderia investir mais em passeios, conhecimento, em ver 

os negócios do corpo [...] eu acho importante... acho maneiro.” 

 

 

No grupo focal foi possível constatar a importância do que nos diz Bourdieu (1979), 

em relação ao tema da escola, ao ressaltar o valor da educação primária, realizada pela família 

e pelo grupo social e complementada pelo trabalho pedagógico, na interiorização da hexis 

corporal (dimensão que possibilita a internalização das consequências das práticas sociais e, 

também, a sua exteriorização corporal, através do modo de falar, gesticular, olhar e andar dos 

agentes sociais). 

O adolescente A1, que está sempre à procura de novas possibilidades de abertura e 

conhecimento e se posiciona com certa liderança em relação aos colegas, com grande 

facilidade de comunicação coloca: 

 

 

“[...] e aí eu tento trazer esses assuntos pra escola, colocar em pauta... é um 

papel principal, fundamental, que a escola discute, conversa [...] ela tem que 

orientar, tem que falar.”  

 

 

Freire (2011) destaca a relevância da participação da escola na manutenção de um 

diálogo constante e aberto com os jovens. Diálogo que, como fenômeno humano, revela a 

palavra, sugerindo ação e reflexão. Para esse autor, a palavra verdadeira é práxis, 

transformadora e humanizadora do mundo. 

É durante a infância e a adolescência, épocas decisivas na construção de condutas, que 

a escola passa a assumir um papel destacado no desenvolvimento de um trabalho 
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sistematizado e contínuo em prol da formação humana. A esse respeito a adolescente A7 

destaca: 

 

 

“Eu acho muito importante saber das coisas... e é na escola o melhor local, 

né?”  

 

 

De acordo com a indicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC/SEF 

(1998), tanto na sala de aula quanto em todo o ambiente escolar, as questões relativas à saúde 

devem achar espaço para várias abordagens, conforme as vertentes socioeconômicas, políticas 

e ideológicas de cada sociedade.  

A educadora confirma: 

 

 

“[...] Eu tento trabalhar isso, que é importante, sim, para a saúde da pessoa... 

tentar equilibrar o peso do corpo... principalmente, pela saúde.” 

 

 

Assim como a adolescente A3 coloca: 

 

 

“Eu acho muito importante a gente ficar bem ciente sobre a saúde hoje em dia... 

a gente só pode se prevenir se a gente tiver conhecimento.”   

 

 

As orientações contidas nos Parâmetros Nacionais Curriculares do MEC/SEF (1998) 

preconizam que educar demanda a articulação de conhecimentos, atitudes, aptidões, 

comportamentos e práticas pessoais que devem ser aplicados e compartilhados no ambiente 

escolar, no intuito de favorecer o desenvolvimento da autonomia dos jovens.  

A educadora destaca o interesse dos alunos sobre os seguintes assuntos na escola: 

 

 

―As perguntas que mais interessam a eles é em relação à educação 

sexual, são as dúvidas maiores. Agora... quanto ao corpo... a outra 

questão deles é em relação ao crescimento.” 

 

Valladares (1997) faz a seguinte consideração sobre o papel do grupo: ―Embora o 

grupo sirva a um papel necessário – atrair o indivíduo para fora do ninho da família e da 

dominância parental – ele pode impor sua própria dominância ao indivíduo que emerge‖ (p. 

33).  
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É expressiva a colocação da educadora em relação à necessidade de reconhecimento 

dos grupos a que os jovens pertencem: 

 

 

“Agora, existem aquelas coisas tribais típicas de adolescente... você numa 

mesma sala vê um grupo quase que uniformizado... aqueles que têm um boné, 

que usam aquele chaveiro tipo corrente, aquela pulseira de metal, então você 

tem esses grupos assim afins [...]”. 

 

 

Ainda com base nos preceitos dos Parâmetros Nacionais Curriculares do MEC/SEF 

(1998), observa-se que, cada vez mais a educação, como elemento favorecedor da construção 

da autonomia para a tomada de decisões, revela-se essencial para a adoção de 

comportamentos de valorização da vida.  

Nessa ótica, a educadora afirma: 

 

 

“A gente lida com os extremos em sala de aula... isso é uma colocação de anos 

de vivência em sala de aula.” 

 

 

O real significado da adolescência, normalmente, vem acompanhado de uma 

homogeneização do agir, que considera muito a ordem biológica do viver adolescente. Para 

Ramos, Pereira e Rocha (2001), essa fase da vida deve suplantar a delimitação dada pela 

idade e congregar potenciais direcionados para o reconhecimento das diferenças e a aquisição 

de autonomia pelos jovens. 

O adolescente A4 responde, com as seguintes palavras, ao ser indagado sobre a 

importância da pesquisa como forma de educação e melhor conhecimento sobre as questões 

relativas ao corpo: 

 

 

“Eu achei importante porque eu aprendi a me cuidar... melhorar... prestar 

atenção nas coisas do corpo... estou pensando muito melhor nessas coisas 

agora.”  

 

 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

O estudo do corpo e da imagem corporal em adolescentes vem sendo realizado em 

todo o mundo. No Brasil, entretanto, poucos estudos têm investigado a satisfação corporal dos 
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adolescentes através da pesquisa qualitativa em saúde. Na comunidade escolar estudada, 

evidenciou-se que os padrões socioculturais advindos da família, da escola e de influências da 

mídia podem interferir no funcionamento da dinâmica corporal dos adolescentes de ambos os 

sexos de forma distinta. Entre os meninos, há o estimulo para a prática de esportes e ganho de 

massa muscular, o que contribui para uma facilitação na aceitação dos seus corpos, enquanto 

que às meninas são atribuídas demandas relativas não só a realização de esportes. Retomando 

os achados sobre insatisfação corporal com escolares brasileiros, nos estudos realizados por 

Ferriani et al.(2005) anteriormente citados, vê-se nesta pesquisa um paralelo a essa questão do 

peso corporal, com destaque para a valorização da perda de peso, corroborando o fato de que 

a expectativa em relação ao emagrecimento parece tornar mais evidente a insatisfação com o 

próprio corpo nas adolescentes do sexo feminino. 

Facchini e colaboradores
 
(2006) concluíram em seus estudos que os adolescentes do 

sexo masculino demonstraram bastante interesse por sua autoimagem. Esses autores citam as 

academias de ginástica e o crescente uso de suplementos alimentares como fontes de aumento 

da massa  muscular, principalmente, nos meninos. Para as meninas observaram que a procura 

era por um corpo mais delgado.  

Aerts et al. (2010) em pesquisa realizada com escolares de quinta a oitava série do 

ensino público de Gravataí-RS, observaram que os alunos, de ambos os sexos, entre treze e 

quinze anos do ensino fundamental, foram os que demonstraram maior preocupação com a 

imagem corporal, apesar das diferenças encontradas entre todos não terem sido consideradas 

estatisticamente significativas.  

Embora haja alunos com idade entre treze e dezessete anos em uma mesma classe 

escolar no CEFEM, a análise dos dados obtidos com a pesquisa realizada não mostrou que 

essa diferença tenha sido significativa em relação ao tema em questão. Há uma convivência 

linear entre todos, enriquecendo o diálogo durante os encontros realizados. 

Em relação à categoria saúde, cabe destacar que há semelhanças no modo de 

observação dos jovens de ambos os sexos. Demonstraram, além da preocupação com a 

estética corporal, que os cuidados com o corpo aparecem como fator importante na condução 

de uma vida saudável. Os adolescentes, mesmo pertencendo a uma classe social mais simples, 

confirmaram que possuem conhecimento sobre o tema saúde, afirmando o trabalho 

desenvolvido nas aulas de Ciências e a facilidade de acesso a informações através dos meios 

de comunicação. A maioria dos jovens não realiza, com regularidade, exercícios de qualquer 
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natureza, embora haja conscientização em relação à necessidade de praticá-los, 

principalmente, pelo incentivo dos projetos de ONGS existentes no bairro. Apenas dois 

alunos que colaboraram com essa pesquisa participavam de projetos voltados para a prática de 

esportes promovidos por uma ONG local. A educadora informou que outros jovens desse 

colégio, que não participaram desse estudo, estão também envolvidos nessas atividades 

esportivas. Dessa forma, a inserção de um número considerável de alunos nessas iniciativas 

contribui para ratificar a importância da prática de atitudes saudáveis visando o bom 

desenvolvimento físico e emocional na adolescência. 

Já em relação à satisfação com o corpo e a imagem corporal, a observação se deu de 

forma diferente entre os adolescentes do sexo feminino e masculino, conforme apreciado na 

teoria estudada. A satisfação com a imagem corporal é uma questão, sobretudo na 

adolescência, mais relacionada com o sexo feminino, quando o corpo define seu formato. 

Geralmente as meninas são mais críticas com sua imagem corporal do que os meninos. A 

insatisfação com a imagem corporal foi observada mais frequentemente nas adolescentes que 

apresentavam percepção de sobrepeso, mesmo que de forma mínima. Desejam ser mais 

magras, confirmando a teoria de que a satisfação com a imagem corporal está relacionada 

com a aparência. Os resultados indicaram que as jovens com sobrepeso almejam emagrecer 

por acharem que o excesso de peso desfavorece a convivência entre os pares, muito embora 

apenas duas estivessem, aparentemente, com o peso um pouco acima do esperado para o tipo 

físico apresentado. Os adolescentes do sexo masculino quando apresentam baixo peso, 

querem aumentar o tamanho corporal, principalmente na busca de mais massa muscular; 

quando mais baixos, mostram desejo de terem maior estatura.  

A afirmação de Calligaris (2000) sobre olhar para o espelho e vê-lo vazio reflete a 

dificuldade inicial dos adolescentes em fazer o desenho da figura humana numa folha de 

papel em branco. Os jovens, diante da folha em branco pareciam, num primeiro momento, ter 

dúvidas para fazer o desenho. Ao longo da oficina, a maioria conseguiu  um desenho de corpo 

inteiro, com exceção de um adolescente que  desenhou um rosto e os membros superiores e 

inferiores soltos, mostrando, provavelmente, maior dificuldade em lidar com sua imagem 

corporal. Enquanto desenhavam, os adolescentes demonstraram ansiedade e teciam 

comentários, procurando justificar suas dificuldades. Ao final, os desenhos foram descritos 

por eles com alguma desaprovação, podendo significar um aspecto de não aceitação em 

relação à própria imagem corporal. Conquanto tenham revelado, nas entrevistas, uma 

idealização para o futuro sempre positiva em relação ao desenvolvimento como pessoas, o 
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presente, demonstrado nas figuras desenhadas expõe as dificuldades enfrentadas pelos jovens 

nessa fase de transição da vida. A ansiedade em relação às transformações corporais foi 

revelada através dos sombreados, reforços, rabiscos e figuras incompletas (CAMPOS, 1981).   

A fase de análise dos desenhos foi realizada pela pesquisadora e por uma psicóloga. 

Na apresentação dos resultados, não foi feito um exame detalhado de cada item, mas sim 

destacados os aspectos gerais, estruturais e de conteúdo que se mostraram mais significativos. 

Os desenhos foram confrontados com os dados das entrevistas e dos questionários, o que 

possibilitou maior fidedignidade na avaliação. No tocante aos aspectos gerais dos desenhos, 

foram analisados os seguintes itens: a) posição da folha: todos os adolescentes utilizaram a 

posição vertical, que indica o modo como o adolescente se coloca diante do ambiente em que 

vive; b) localização: 60% dos desenhos se localizaram no lado esquerdo da folha, mais no 

quadrante superior, 30% no centro da folha e 10% no quadrante inferior da folha de papel; c) 

tamanho: houve predominância do tamanho médio nos desenhos (90%), ocupando entre 1/4 e 

1/8 da folha e apenas10% de tamanho pequeno. O tamanho indica a relação dinâmica do 

sujeito com seu ambiente, o modo como costuma reagir às pressões desse ambiente. 

Já nos aspectos estruturais destacaram-se formas diversas. Desenhos com roupas, sem 

acessórios, com o corpo nu, com o umbigo e expressão de sorriso. Alguns com cabelos e 

assimetria entre os lados direito e esquerdo, com apenas dois ou três dedos nos pés e nas 

mãos. Duas meninas fizeram o desenho apenas com representação de palitos. Apenas uma 

adolescente desenhou a figura humana sobre o chão, com os pés e mãos, revelando maior 

harmonia entre as partes. No quesito relativo aos sombreamentos, correções e reforços do 

traço, pode-se notar que a maioria dos jovens utilizou lápis (80%) e apenas dois meninos 

utilizaram caneta preta. A borracha foi usada com alguma frequência para fazer correções nas 

figuras. Houve rabiscos no contorno das figuras da totalidade dos jovens em todas as partes 

do corpo, resultando em muitos traços reforçados. Esses são indicadores de conflitos e 

ansiedade, próprios da idade. As correções e retoques estão ligados à insatisfação e à 

insegurança (CAMPOS, 1981). 

Em relação ao conteúdo dos desenhos, ressalta-se que em 70% os braços foram 

desenhados separados do corpo, podendo indicar maior facilidade de convívio social.  

A autoimagem desenhada parece refletir não só a dificuldade de apreensão enfrentada 

pelos adolescentes, desse momento transitório de vida, mas também a influência de um meio 

social que estabelece padrões muito idealizados de beleza. Sabe-se que as mudanças corporais 



92 

trazem dificuldades na autoimagem e que cada época tem seus referenciais de beleza, mas 

quiçá esses padrões na contemporaneidade possam promover uma enorme distância entre o 

corpo vivido e o corpo idealizado.  

Após a realização do grupo focal e das entrevistas individuais, aplicadas com a 

intenção de se obter informes sobre o tema pesquisado, contidos na fala dos participantes, os 

adolescentes se mostraram bastante interessados em conversar em grupo sobre as questões 

abordadas, quando ganharam destaque assuntos relativos ao corpo. Todos participaram com 

entusiasmo. 

Quanto à influência exercida pela mídia, a maioria relatou que gosta de assistir à 

programas de variedades e esportes na televisão, além das novelas. Mas não demonstraram 

admiração profunda por nenhuma personalidade do meio artístico, à exceção de um 

adolescente que disse ter como ídolo e referencial um determinado jogador de futebol, e 

outras duas adolescentes que se referiram a duas cantoras. A internet também faz parte do 

cotidiano do grupo, influenciando-o. A maior parte dos adolescentes relatou usá-la com 

frequência, principalmente, para comunicação, para fazer trabalhos escolares, para jogar e 

para ouvir músicas. Apenas um adolescente do sexo masculino mencionou ter o hábito de ler 

jornais e revistas. 

Em relação à família, na atualidade, as transformações observadas em sua estrutura 

configuram formas diversas de organização, em consonância com o estilo de vida e as 

necessidades de cada grupo específico. Ao compartilharem experiências e vivências, os mais 

antigos possibilitam a afirmação dos valores nos quais acreditam, mas também se abrem ao 

diálogo e à escuta dos anseios dos mais novos, recriando-se novos caminhos para o viver. 

Fonseca (2004) afirma que a configuração nuclear da família, antes composta por um casal 

heterossexual e seus filhos, encontra-se cada vez menos presente em nossa realidade. Os 

modelos familiares hoje construídos se apresentam nas mais diversas formas. No universo dos 

adolescentes pesquisado, a observação nos permitiu concluir que as famílias desses alunos, 

também com características variadas, conseguem estar presentes em suas vidas exercendo 

orientações por eles aprimoradas. Foi possível constatar a fundamental importância dessa 

instância social no processo de adolescer desses jovens, principalmente, conforme relatado 

pela maioria, da figura da mãe. Nesse sentido, há que se ter sensibilidade para se incentivar o 

diálogo, de forma a articular a realidade em que vivem com o mundo no qual estão inseridos, 

a fim de contribuir para a construção de um sólido desenvolvimento emocional e físico.  
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No tocante à escola, observa-se que essa instituição tem apresentado, ao longo do 

tempo, significações variadas em relação à sua função social, missão e organização. 

Atualmente, apresenta-se como um espaço social onde são desenvolvidos processos de 

ensino/aprendizagem que articulam ações, envolvendo seu território e seu entorno. (BRASIL, 

2006).  

No colégio pesquisado há um comprometimento de toda a equipe no envolvimento 

com a educação dos alunos nos projetos pedagógicos e também naqueles voltados para a 

interação escola/comunidade, ampliando as oportunidades de acesso a atividades educativas, 

culturais, esportivas e de lazer. As dificuldades apresentam-se, normalmente, como acontece 

na maioria dos estabelecimentos de ensino público existentes no Brasil. A questão mais 

marcante foi a quantidade de tempos vagos devido à falta de professores e o não 

aproveitamento dos alunos em outras atividades durante esses períodos. O direcionamento de 

ações no sentido de reforçar as condições necessárias para que a temática da saúde passe a 

fazer parte da vida da escola também não foi observado. Nessa direção, a compreensão das 

diferenças existentes e a criação de um ambiente favorável à convivência, onde os conflitos 

possam ser trabalhados, demandam o conhecimento da realidade e do cotidiano do aluno, do 

professor e da comunidade.  

É inegável a função da escola enquanto cenário adequado para lidar com as questões 

que envolvem especialmente os alunos, também em seu ambiente familiar e comunitário. A 

adoção de parcerias com órgãos públicos ou privados dos setores de saúde, educação, 

habitação, alimentação, segurança e transporte pode auxiliar a equipe escolar a contribuir para 

um diagnóstico da qualidade de vida dos escolares e suas famílias, oferecendo informações e 

buscando estratégias de enfrentamento dos problemas já existentes (BRASIL, 2006).  

Cabe aqui destacar o comprometimento da equipe da escola com a proposta desse 

estudo, disponibilizando espaço físico e tempo para a realização das atividades propostas. E 

com essa atitude, proporcionando aos alunos um momento de reflexão para além da 

informação recebida em sala de aula, oferecida na grade curricular. 

No entanto, há que se considerar as dificuldades enfrentadas durante o processo de 

desenvolvimento dessa pesquisa. Os questionários elaborados para serem aplicados aos 

adolescentes foram, inicialmente, submetidos à apreciação do CEP/Plataforma Brasil e 

sofreram restrições quanto ao conteúdo de algumas perguntas. A relatoria, ao avaliar os 

questionários anexados, considerou que o conteúdo de algumas perguntas relativas à questão 
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do corpo e da imagem corporal poderia causar danos psicológicos aos adolescentes. Houve 

uma limitação que, ao nosso entendimento, constituiu-se num obstáculo para um maior 

aprofundamento do tema pesquisado. Dessa forma, destacamos a importância da continuidade 

desse estudo frente a essa dificuldade e no sentido de se tentar uma maior mobilização junto à 

Unidade Básica de Saúde do Programa Médico de Família, situado em frente ao CEFEM. A 

possibilidade de uma maior articulação com esse serviço poderia contribuir para a construção 

de ações voltadas para a população adolescente através de uma maior interação entre suas 

famílias e os profissionais da saúde e educação. As trocas compartilhadas poderiam fortalecer 

o cuidado de forma individual e também coletiva, favorecendo a aproximação de todos ao 

contexto da comunidade local. 

Para Ramos, Pereira e Rocha (2001), o desenvolvimento de um programa de atenção à 

saúde do adolescente precisa articular as necessidades individuais e coletivas, sobrepujando a 

visão centrada apenas nas dificuldades mais específicas de caráter biológico. Deve também 

interagir com a realidade na qual vivem os jovens, fazendo com que se considerem peças 

fundamentais e atuantes na condução desse processo (Brasil, 1999). Uma orientação ampla, 

que incorpore também as dimensões sociais e culturais, surge como desafio a ser vislumbrado, 

fazendo valer as ações de caráter mais abrangentes previstas no PROSAD.  

O presente estudo evidenciou que a maioria dos adolescentes investigados apresenta 

alguma insatisfação com o corpo e a imagem corporal, principalmente as do sexo feminino. 

Acredita-se ser de fundamental importância o desenvolvimento conjunto pela escola e pela 

família de um trabalho de conscientização sobre a influência dos padrões de beleza, 

priorizados em cada época, na autoimagem dos jovens. Ressalte-se ser imprescindível o valor 

de uma discussão ampla desses segmentos da sociedade com os adolescentes, com o intuito 

de alertá-los sobre o efeito para a saúde de medidas socialmente determinadas.  

Embora a Educação Física escolar não tenha sido foco desse estudo, por meio da 

observação participante foi possível evidenciar sua relevância como fonte de incentivo aos 

jovens nos aspectos relacionados ao corpo. Através dos exercícios são identificados alunos 

com potencial para determinado tipo de prática esportiva ou, contrariamente, aqueles que 

apresentam dificuldades nessa abordagem. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES: 

 

 

Conquanto a mídia e a cultura social estimulem determinado padrão de forma física 

para os adolescentes de ambos os sexos fica claro, com esta pesquisa, que a cultura advinda 

da família, da escola e do meio encoraja a busca por um corpo com ênfase à saúde, facilitando 

a satisfação corporal. Vive-se um momento de grande insatisfação com o corpo, visto que 

constantemente as pessoas estão tentando modificar sua aparência. Todos os métodos 

utilizados para modificá-la, normalmente, têm como pressuposto fazer com que o indivíduo se 

sinta bem com seu corpo. Isto nos leva a refletir sobre a importância de se caminhar no 

sentido da mudança da imagem que cada um tem de si mesmo, para além da mudança do 

corpo propriamente dito, uma vez que a aparência de um indivíduo demonstra apenas uma de 

suas facetas enquanto presente no mundo em que vive. 

Incentivar uma alimentação balanceada e saudável e o exemplo da família são 

alternativas para prevenir e melhorar a imagem corporal dos adolescentes (Davison; Birch, 

2001). É importante a promoção de um ambiente social focado na saúde e no bem-estar, onde 

a atividade física e os hábitos alimentares sejam os meios de buscar uma vida melhor, 

geralmente com resultados a médio prazo. Cabe a instituições como a família e a escola e aos 

profissionais de saúde que lidam com adolescentes o movimento de ação nessa direção, 

valorizando a saúde e não somente a busca por um resultado estético visível no corpo. 

Estimular os adolescentes e suas famílias a praticarem atividades de lazer que incluam 

atividades físicas e minimizem as oportunidades de avaliações negativas da imagem corporal 

também são atitudes que visam favorecer a autoestima nos jovens e devem ser implementadas 

através dos programas propostos pelo governo. 

Cabe destacar uma reflexão sobre o quanto o estímulo do vínculo entre a Unidade 

Básica de Saúde do Programa Médico de Família e o CEFEM pode contribuir para a 

construção de ações voltadas para a população adolescente, através de uma maior interação 

entre os jovens, a família, o colégio e os profissionais de saúde. O empenho na articulação 

desses segmentos poderá contribuir para um melhor entendimento sobre a dinâmica de vida 

dos adolescentes. 

O apontamento feito pelos jovens em relação à questão da saúde foi um fator 

agregador no sentido de se pensar a construção de um espaço para reflexões que primem pelo 

pensar na promoção de saúde na escola. As observações nos levaram a concluir que o jovem, 



96 

ao mesmo tempo em que busca caminhos que o levem a um modismo de cultuar a beleza 

física, também consegue se distanciar e refletir que esse tipo de cultura, normalmente ditado 

pelos padrões eleitos pela mídia, pode expor sua saúde a riscos, tanto físicos, como 

emocionais, na corrida para a perfeição corporal. É necessário refletir sobre os valores que 

permeiam a sociedade em que vivemos e que são transmitidos para os adolescentes que, tão 

precocemente, se preocupam em estar inseridos num padrão de beleza em que pouquíssimas 

pessoas conseguem se encaixar. E que, por ser um ideal distante, acabam valorizando 

métodos inadequados para se conseguir o corpo sonhado. 

Houve significativa colaboração por parte dos funcionários e professores do colégio, 

inclusive da direção, no sentido de proporcionar um ambiente acolhedor que pudesse tornar 

viável a realização das várias etapas do trabalho de campo. Consideramos que o estudo em 

tela traz contribuições para complementar as concepções já existentes em relação à questão do 

corpo e da imagem corporal nos adolescentes. O contato mais próximo com os jovens, através 

dessa pesquisa qualitativa, fez emergir a categoria saúde e todas as suas implicações no 

desenvolvimento saudável desse segmento da população. A aproximação com o ambiente 

escolar, através do desenvolvimento do trabalho de campo, fomentou a vontade de expansão 

de conhecimentos em relação a esta temática por parte dos adolescentes. Ao final, devido à 

visibilidade alcançada pela temática no âmbito dessa comunidade escolar, outros alunos 

externos à pesquisa mostraram-se interessados em conhecer o tema explorado. Reafirma-se o 

valor do trabalho com a população adolescente, na medida em que se promovam e incentivem 

condições e atitudes favoráveis à adoção e ao desenvolvimento de formas alternativas e 

flexíveis de se repensar as relações entre a instituição escolar, a comunidade e a família, com 

o intento da melhoria da qualidade de vida para todos os envolvidos. 

A educação comprometida com o diálogo e com a liberdade, conforme preconizada 

por Freire (2011), não deve basear-se numa consciência especializada e compartimentada, 

mas, sim, em homens como ―corpos conscientes‖ e nas suas relações de troca com o mundo, 

que resultem numa inserção crítica da realidade em que vivem. 

É oportuno sugerir que, como a escola localiza-se em frente a uma Unidade Básica de 

Saúde do Programa Médico de Família, o vínculo entre estas instituições pudesse ocorrer não 

só, em situações emergenciais, quando há solicitação de apoio à unidade de saúde, para 

atender determinada situação específica de algum aluno, mas também visando articular as 

necessidades individuais e coletivas dos adolescentes ao planejamento de ações da Estratégia 
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Saúde da Família. Esse tipo de vínculo em muito contribuiria para ampliar o olhar da 

promoção da saúde no local. Mascarenhas (2003) ressalta a proposta do programa, que tem 

seu alicerce na construção de uma prática interdisciplinar fundamentada no modelo de 

vigilância em saúde e estruturada em três pontos: território, vínculo serviço-profissional-

comunidade e intersetorialidade.  

O PROSAD, criado pelo Ministério da Saúde, ao prever a interação entre esses 

setores, no intento de programar uma assistência à saúde dos adolescentes, favoreceria uma 

visão mais global, suplantando o foco restrito na doença e no individual.  

A necessidade de formulação de políticas públicas capazes de contemplar os 

adolescentes em suas reais demandas, mesclando todos os segmentos atrelados ao seu 

desenvolvimento, como a escola, a família, os serviços de saúde, a assistência social, a cultura 

e os esportes é destacada nos relatórios do UNICEF (2011). Assim, seria de grande valor 

apensar a percepção desse segmento da população e de suas famílias, no contexto em que 

vivem, aos referenciais epidemiológicos já utilizados na idealização dos programas de saúde 

dos adolescentes. Caberia aqui uma reafirmação da proposta do MS de implementar um 

programa de saúde voltado para a adolescência, que prime pela qualidade da atenção 

(BRASIL, 1999).  
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8. APÊNDICES: 

 

APÊNDICE 1 – Guia para levantamento e análise de artigos científicos 

 

Palavras chave Fonte 
Artigos 

encontrados 

Artigos 

selecionados 

Imagem corporal LILACS 119 20 

Imagem corporal, adolescentes LILACS 20 15 

Imagem corporal, adolescentes 

escolares 
LILACS 4 4 

Corpo LILACS 810 10 

Esquema corporal LILACS 12 2 

Escolares LILACS 2390 6 

Escolares, imagem corporal  LILACS 1 1 

Imagem corporal BVS 121 20 

Corpo BVS 906 12 

Esquema corporal BVS 14 2 

Escolares BVS 2760 9 

Imagem corporal, adolescentes BVS 22 15 

Total  7179 116 
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APÊNDICE 2 – Questionários 

 

2.1.  Roteiro de perguntas sobre corpo/ imagem corporal: 

 

1. Você se preocupa com sua forma física?     

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

2. Você tem reparado na forma física de outras pessoas do mesmo sexo e idade que 

você? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

3. Você se sente bem com seu corpo? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

4. Você fica mais preocupado com sua forma física quando você está em companhia 

de outras pessoas?  

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

5. A preocupação com sua forma física faz você ter vontade de fazer exercícios?  

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

6. Você gosta de praticar atividades físicas?  

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

7. Você se sente confortável em relação às mudanças que têm ocorrido em seu corpo 

nessa fase da adolescência?  

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

8. Qual o cuidado que você tem com seu corpo diariamente? 

___________________________________________________________________________ 

9. Você acha que o sucesso de uma pessoa depende do tipo de roupa que ela usa? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

2.2.   Roteiro de perguntas sobre atitudes socioculturais em relação ao corpo/imagem 

corporal e a mídia: 

 

1. Você já se sentiu influenciado pela TV ou pelas revistas a praticar exercícios? 

 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

2. Você se interessaria em assistir a um novo programa de TV ou ler uma revista se o 

tema fosse atividade física e saúde do corpo? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 
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3. Você já se sentiu influenciado pela TV ou pelas revistas a mudar sua aparência? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

2.3  Roteiro de perguntas sobre a mídia: 

 

1. Você sabe o que é mídia?  

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

2. Que tipos de mídia você conhece? 

(   ) televisão   (   ) revistas  (   ) rádio  (  ) jornais   (   )internet 

3. Que tipo de mídia você mais gosta de utilizar? 

____________________________________________________________________ 

4. Quanto tempo por dia? 

(   ) 15 min (   ) 30 min (   ) 1hora (   ) mais de uma hora 

5. Você já comprou algum produto como roupas, alimentos, acessórios ou livros por   

influência da televisão ou da internet?  

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

6. Você se sente parte de alguma ―tribo‖, existe algum padrão de comportamento,   gosto 

ou vestuário entre seus amigos? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

7. Você se identifica com os adolescentes representados por alguma mídia (programa de 

televisão, internet, revista ou outro tipo)? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

8. Você se deixa influenciar pelas atitudes e opiniões dos seus ídolos? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

2.4   Roteiro de perguntas sobre a família: 

 

1. A aparência física do seu pai/ responsável é importante para ele? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

2. A aparência física de sua mãe/ responsável é importante para ela? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

3. Seu pai/ responsável faz comentários sobre sua aparência física?           

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

4. Sua mãe / responsável faz comentários sobre sua aparência física?         

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 
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5. Você conversa com seu pai/responsável sobre sua aparência física?     

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

6. Você conversa com sua mãe/responsável sobre sua aparência física?    

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

7. Caso você tenha irmãos, vocês conversam sobre a questão da aparência física? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

8. Você costuma conversar sobre as questões relativas ao seu corpo com sua família? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

9. Com quais pessoas da sua família você costuma conversar mais sobre as mudanças 

ocorridas em seu corpo?  

__________________________________________________________________ 

 

2.5  Roteiro de perguntas sobre sua observação e a dos colegas da escola em relação ao 

corpo/imagem corporal: 

 

1. Você observa a aparência física de seus amigos e colegas da escola (forma corporal, 

peso, roupas)? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 

2. Seus amigos e colegas da escola fazem comentários sobre sua aparência física (forma 

corporal, peso, roupas)?  

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes 
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9. ANEXOS: 

 

ANEXO 1 – Desenhos da Figura Humana elaborados pelos adolescentes 

 

1.1 – ADOLESCENTE A 1 – SEXO MASCULINO 
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1.2 – ADOLESCENTE A 2 –  SEXO FEMININO 
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1.3 – ADOLESCENTE A 3 –  SEXO FEMININO 
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1.4 – ADOLESCENTE A 4 –  SEXO MASCULINO 
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1.5 – ADOLESCENTE A 5 –  SEXO FEMININO 
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1.6 – ADOLESCENTE A 6  – SEXO FEMININO 
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1.7 – ADOLESCENTE A7 – SEXO  FEMININO 
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1.8 – ADOLESCENTE A8 – SEXO FEMININO 
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1.9 – ADOLESCENTE A 9  – SEXO MASCULINO 
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1.10 – ADOLESCENTE  A 10 – SEXO FEMININO 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: O CORPO E A IMAGEM CORPORAL EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO 

NUMA ESCOLA PÚBLICA NO BAIRRO DE JURUJUBA, NITERÓI, RJ. 

Pesquisador Responsável: Sandra de Matos Botelho da Costa 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 2721-2526 / (21) 9912-2453 

Nome do voluntário: ___________________________________________________________ 

Idade: ____________ anos                                                         R.G. ______________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ____________________________________________ 

R.G. Responsável legal: __________________ 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa ―O corpo e a imagem 

corporal em adolescentes: um estudo numa escola pública no bairro de Jurujuba, Niterói, RJ‖ de 

responsabilidade da pesquisadora Sandra de Matos Botelho da Costa. 

Esta pesquisa tem o objetivo de observar a relação dos adolescentes com seu corpo e com sua 

imagem corporal, na perspectiva de que tenham mais cuidado com sua saúde. Para isso, 

precisamos contar com a sua colaboração, fornecendo dados e informações para esclarecer possíveis 

dificuldades encontradas e contribuir para o desenvolvimento desta pesquisa. A participação é 

voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo. Não haverá remuneração aos 

participantes desta pesquisa, bem como não haverá nenhum tipo de custo para os mesmos. 

O estudo não envolve qualquer tipo de riscos para os adolescentes. Estes irão participar das oficinas 

(reunião dos alunos em uma sala com a professora para elaborar desenhos em uma folha de papel 

sobre sua postura corporal e atividades físicas) e grupos focais ( reunião dos alunos em uma sala com a 

professora para responder às perguntas elaboradas em uma folha de papel, onde marcarão a resposta 

que escolherem ser a melhor). Todas as etapas serão acompanhadas pela professora responsável 

designada pelo colégio e serão realizadas no ambiente escolar. Não serão realizadas filmagens, vídeos 

ou fotografias que exponham a identidade dos jovens. A pesquisadora está disponível para esclarecer 

quaisquer dúvidas, através dos telefones acima mencionados. Os dados pessoais e as informações 

fornecidas ficarão sob a guarda da pesquisadora e os resultados da pesquisa serão divulgados sem a 

identificação de qualquer pessoa.  

Eu,_______________________________________________________________,RG 

nº___________________________ declaro ter sido informado (a) dos objetivos, riscos e benefícios 

sobre a participação de meu filho (a) no mencionado estudo e concordo que o (a) mesmo (a) participe 

como voluntário (a) da pesquisa e para isso assino este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Niterói, ___/___/____ 

Assinatura: _______________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal (quando for o caso): _______________________ 


